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BEZPŁATNE SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO 

Powiatowe Centrum Rodzinie informuję, że w ramach Punktu 
Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej 

prowadzone jest bezpłatne poradnictwo w zakresie prawnym, 

psychologicznym, socjalnym, terapeutycznym i pedagogicznym. 

Ponadto w Centrum w ramach kontynuacji Projektu 

„Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie 

województwa zachodniopomorskiego” 

świadczone są usługi: 

terapia rodzinna, pomoc z zakresu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie, mediacje, porady prawne, pedagogiczne, poradnictwa 

rodzinnego, psychologiczne. 

PONADTO: 

 Od września rusza kolejna edycja programu dla osób stosujących przemoc 

”z szacunkiem do siebie i innych”, od sierpnia planowane jest rozpoczęcie 
programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób doznających 

przemocy w rodzinie.  

 w drugiej połowie Roku 2019 planowane są zajęcia w ramach szkoły dla 

rodziców „Kompetentni rodzice” 

 

Aby skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa należy skontaktować się 
z koordynatorem pod nr tel 947137111 lub osobiście w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ul. Wiatraczna 1, pok. nr 7 
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