
Miejsca, w których można uzyskać  specjalistyczną pomoc: 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
nr 1 
ul. Pogodna 54 
20-337 Lublin 

tel. 81 466 96 24 
81 745-85-52 wew. 14 
ppp1.lublin.eu 
 
 

Udziela wsparcia i pomocy w sytuacjach, 
kiedy dziecko: 

 ma trudności w nauce czytania, 
pisania, liczenia; 

 uczeń ma trudności w adaptacji 
do warunków szkolnych (np. po 
pobycie za granicą), 

 uczeń jest niepełnosprawny lub 
chory, co mu znacznie utrudnia lub 
uniemożliwia uczęszczanie do szkoły, 

 występuje wada wymowy,  

 uczeń przejawia szczególne 
uzdolnienia i zainteresowania, 

 rodziców lub nauczycieli niepokoi 
zachowanie dziecka, 

 rodzice chcą poznać możliwości 
dziecka, jego predyspozycje 
i uzdolnienia, 

 rodzice chcą pomóc dziecku 
wszechstronnie się rozwijać. 

 
 

MOPR Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin 
 
ul. Popiełuszki 28 E. w Lublinie  
nr tel. (81) 466-55-48, od poniedziałku do 
piątku, w godzinach udzielania konsultacji, 
tj. godz. 12.00 – 13.00. 
https://poradniarodzinna.wordpress.com 
 

Udziela bezpłatnej pomocy osobom i 
rodzinom z terenu miasta Lublina.  
Pomoc udzielana klientom obejmuje: 

 terapię psychologiczną, 
indywidualną, małżeńską i rodzinną 

 terapię pedagogiczną i trening EEG-
Biofeedback 

 działalność szkoleniową, warsztaty 
umiejętności wychowawczych 

 

Specjalistyczna Poradnia 
Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin  
ul. Żołnierzy Niepodległej 1  
20-078 Lublin  
tel.: 081 – 532-63-40 081 – 532-48-22 
 
 

 

Centrum Interwencji Kryzysowej 
ul. Probostwo 6A,  
20-089 Lublin, 
tel. 81 – 466 55 46  

Udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej, 
pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, 
socjalnej i interwencyjnej  dla osób 

https://poradniarodzinna.wordpress.com/


 Telefon zaufania  
 Dyżur całodobowy:  

81 534-60-60  
 www.cik.lublin.eu 
  

pozostających w trudnej sytuacji życiowej, 
spowodowanej: 

 - przemocą w rodzinie, 
 - uzależnieniem własnym lub członka rodziny, 
 - niepełnosprawnością, długotrwałą lub 

ciężką chorobą własną lub członka rodziny, 
 - bezradnością w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych,  
 - kryzysami osobistymi zdarzeniami losowymi  

i sytuacjami kryzysowymi (np. strata bliskich 
osób, utrata pracy, napad, gwałt, próba 
samobójcza). 
 
 

Miejski Ośrodek Pomocy w Lublinie 
Filia Nr 5 

ul. Nałkowskich 114 
20-470 Lublin 
tel. 81 466 55 20 
e-mail: filia5@mopr.lublin.eu  
godziny pracy: 7.30-15.30 
https://mopr.lublin.eu 
 

Formy pomocy: 
 Pomoc środowiskowa 
 Pomoc specjalistyczna 
 Pomoc osobom niepełnosprawnym 
 Świadczenia rodzinne i opiekuńcze 
 Rodzina 500 plus 

 Fundusz alimentacyjny 

MOPR Sekcja ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
 

ul. Głęboka 11 
20-612 Lublin  
e-mail: sekcjank@mopr.lublin.eu 

 

tel. koordynator: 81 466 54 86 

tel. pracownicy: 81 466 54 86, 81 466 
54 87 

 
 

Realizuje zadania określone ustawą  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
z zakresu: diagnozowania problemów 
przemocy w rodzinie i podejmowania działań 
w środowiskach zagrożonych przemocą  
w rodzinie, inicjowania działań w stosunku do 
osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 
realizacji procedury „Niebieskiej karty”. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci  
i Młodzieży: 
Kontakt: 
tel. 81 728 63 67 
tel. 81 748 69 36 
Lokalizacja: 
ul. Abramowicka 2; I piętro budynku 
„Łącznik” 
https://www.snzoz.lublin.pl 
 

Udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie 
psychiatrii dzieci i młodzieży w wieku 1-18 lat, 
orzeka o stanie zdrowia psychicznego dzieci  
i młodzieży dla potrzeb upoważnionych 
instytucji. 
 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii  
w Lublinie 

Pomaga w : 
 trudnościach szkolnych, 

http://www.cik.lublin.eu/
https://mopr.lublin.eu/
https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/pomoc_srodowiskowa
https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/pomoc_specjalistyczna
https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/pomoc_osobom_niepelnosprawnym
https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/swiadczenia_rodzinne
https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/rodzina_500_plus
https://mopr.lublin.eu/?id=poradnik/fundusz_alimentacyjny
mailto:sekcjank@mopr.lublin.eu
https://www.snzoz.lublin.pl/


poczta@mos.lublin.eu 
ul. Zakładowa 11A 
20-820 Lublin  
tel.: 81 533 84 95 
8.00 – 15.00 
http://mos.lublin.eu 
 

 

 konfliktach rodzinnych, 
 relacjach rówieśniczych, 
 sytuacjach związanych  

z eksperymentowaniem z substancjami 
psychoaktywnymi, 

 zagrożeniu uzależnieniem od komputera  
i komunikatorów, 

 radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi, 
bolesnymi, 

 rozwijaniu umiejętności, 
 poznawaniu siebie, 
 odkrywaniu mocnych stron, potencjału 

dziecka. 
 

Poradnia Terapii Uzależnienia od 
Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci  
i Młodzieży 

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ  
ul. Karłowicza 1  
20-027 Lublin;  
tel. (81) 532 29 79, fax (81)4639664 
http://olu.lublin.pl/poradnia-leczenia-
uzaleznien-dla-dzieci-i-mlodziezy 
 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji 
Psychoaktywnych dla Dzieci funkcjonuje  
w strukturach Ośrodka Leczenia Uzależnień.  
Jest ambulatoryjną placówką zajmującą się 
pomocą dla dzieci i młodzieży od 14 do 18 
roku życia.  
Oferta adresowana jest zarówno do osób 
nadużywających oraz uzależnionych od 
substancji psychoaktywnych (narkotyki, 
alkohol, leki, nikotyna) oraz ich rodzin. 
Pomaga również młodym ludziom rozwiązać 
inne współistniejące trudności, które 
dezorganizują im życie np. uzależnienie od 
gier komputerowych, Internetu. 
 

Stowarzyszenie MONAR  
Poradnia Profilaktyki, Leczenia, i Terapii 
Uzależnień w Lublinie 
Adres: Montażowa 16, 20-214 Lublin 
Tel.: 81 745 10 10 
http://monarlublin.pl 
 
 
 

Stowarzyszenie MONAR Poradnia 
Profilaktyki, Leczenia, i Terapii Uzależnień 
jest placówką ambulatoryjną, udzielającą 
kompleksowej pomocy leczniczo-
profilaktycznej w zakresie uzależnienia i 
innych problemów związanych  
z używaniem narkotyków.  
Pomaga również osobom uzależnionym od 
leków, hazardu oraz alkoholu. 

Komisariat III Policji 
 
tel. (81) 535 58 00 
adres: Lublin, ul. Władysława Kunickiego 
42  
Dzielnicowy KP III  
asp.  Marcin MORDEL 
tel. 81 535 58 30, kom. 695 021 741, pokój 
nr 130 

 
 
W razie potrzeby zgłoszenia zdarzenia  
w trybie alarmowym zadzwoń pod numer 
112 lub bezpośrednio do dyżurnego 
Komisariatu Policji III w Lublinie na numer 
telefonu 81 535 58 00. 
 

http://mos.lublin.eu/
http://olu.lublin.pl/poradnia-leczenia-uzaleznien-dla-dzieci-i-mlodziezy
http://olu.lublin.pl/poradnia-leczenia-uzaleznien-dla-dzieci-i-mlodziezy
http://monarlublin.pl/?p=1
http://monarlublin.pl/?p=1
http://monarlublin.pl/?p=1
https://www.google.pl/search?client=opera&hs=2p0&q=stowarzyszenie+monar+poradnia+profilaktyki,+leczenia+i+terapii+uzale%C5%BCnie%C5%84+w+lublinie+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAD2MMQoCMRAAK0EQLOyFrUUIWt5bbPaS9ViyJmGTI15qX-I7bO9fmsZuipnZ7g87M5lLmZw-r_V09HYwEi0WjuEPAzqnlPN7c8slVtS25EaBCR4xoEKKii4wQtJ4Z0FfFs9nELLdQmAopJiYYW4otH5-6fqCCjKPwv2D_f8FZMAsWI0AAAA&ludocid=4371358001460657085&sa=X&ved=2ahUKEwi1gO6Qh8PiAhVSw4sKHcblB5sQ6BMwEXoECAwQIQ
http://monarlublin.pl/


 
 

Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie 
V Wydział Rodzinny i Nieletnich 
 

ul. Konrada Wallenroda 4d 
20-607 Lublin 

tel.: +48 81 477 51 13; +48 81 477 51 14 
http://lubin.sr.gov.pl/iii-wydzial-rodzinny-i-
nieletnich,m,m1,2,19,193 

 

W Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu 
Rejonowego rozpoznawane są sprawy: 

  z zakresu prawa rodzinnego  
i opiekuńczego, 

 dotyczące demoralizacji i czynów 
karalnych nieletnich, 

 dotyczące leczenia osób 
uzależnionych od alkoholu oraz od 
środków odurzających i 
psychotropowych.  

 

 
 

http://lubin.sr.gov.pl/iii-wydzial-rodzinny-i-nieletnich,m,m1,2,19,193
http://lubin.sr.gov.pl/iii-wydzial-rodzinny-i-nieletnich,m,m1,2,19,193

