Lp.
Podmiot

Miasto w którym
realizowana będzie
pomoc
pokrzywdzonym
(główna placówka)
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Stowarzyszenie
Poszkodowanych w
Wypadkach
Drogowych z
Bielsko-Białej

Bielsko-Biała

Kontakt

Zakres świadczonej pomocy

1/. porady prawne,
2/. pomoc psychologiczna, psychoterapia,
3/. pomoc rehabilitacyjną,
4/. pomoc w zakupie wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków
pomocniczych,
Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach 5/. pokrywanie kosztów transportu na rehabilitację lub uzyskiwanie innych świadczeń
medycznych,
Drogowych w Bielsku-Białej
6/.zakup bonów żywnościowych,
43-300 Bielsko-Biała
7/zakup odzieży i środków czystości i higieny osobistej.
Plac Opatrzności Bożej 20
tel. stacjonarny 33 8189 375
Osoby pierwszego kontaktu: w godz. 8-15-tej, kontakt tel. Stacjonarny: 33 8189 375, e-mail:
tel. dyżurny 666 540 008.
biuro@spwwd.inf.24:
Koordynator zadania: Krystyna Pasierbek, kontakt Jadwiga Głowicka,
Izabela Wiercigroch
tel. 883 146 942 poza siedzibą; kontakt e-mail:
biuro@spwwd.inf.24, w godz. 8,00 do 18,00.
Dyżur stacjonarny środa w godz. 16-18 – biuro Osoby pierwszego kontaktu: w godz. 15-18, tel. poza siedzibą 666 540 008, e-mail:
SPwWD
biuro@spwwd.inf.24:
Jadwiga Głowicka,
Izabela Wiercigroch.
Dyżur stacjonarny prawnika: wtorek w godz.15-16, tel.33 8189 375
Kontakt poza siedzibą, poniedziałek-piątek godz. 15-8, tel. 603 773 400
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Elbląskie Centrum
Mediacji i Aktywizacji
Społecznej z Elbląga

Elbląg

Dyrektor Ośrodka
Anna Olszewska
ul. Związku Jaszczurczego 17/101 (siedziba
OPdOPP)
(55) 642-44-25
e-maail: esas_1@wp.pl
Koordynator projektu:
Elżbieta Pypało
ul. Związku Jaszczurczego 17/101 (siedziba
OPdOPP)
tel. (55) 642-44-25
e-mail esas_1@wp.pl
w siedzibie stowarzyszenia dostępna od

Dyżur stacjonarny psychologa: wtorek w godz. 15,30-17,30. tel. 33 8189 375.
porady I kontaktu
-porady prawne
-porady psychologiczne
-terapia indywidualna
-grupy wsparcia
-mediacje
- pokrywanie kosztów związanych z edukacja
- pokrywanie kosztów czasowego schronienia
- finansowanie okresowych dopłat do zobowiązań czynszowych
- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
- dostosowanie lokalu lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby niesprawnej
 asystent osoby pokrzywdzonej

poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-17.00; piątek
9.00-13.00;
PORADY PRAWNE
PORADY I KONTAKTY
Elbląg
ELBLĄG ul. Związku Jaszczurczego 17/101 (siedziba OPdOPP)
Piotr Puchalski
tel. (55) 642-44-25
Robert Gabriel
Poniedziałek 11.00-17.00;
ul. Związku Jaszczurczego 17/101 (siedziba
Wtorek 10.00-16.00
OPdOPP)
Środa – 12.00-17.00
dostępni od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 8.00-17.00; piątek od 8.00-15.00
PASŁĘK ul. Plac Grunwaldzki 8/1,
Olsztyn
tel. 692-826-058
Jowita Hryniewicka
Środa 8.00-11.00,
ul. Artyleryjska 34 w siedzibie FOSA ,wtorek od
Piątek 12.00-15.00
godz. 12.00-17.00, ,czwartek od godz. 11.00 do
18.00, piątki od godz. 8.00-16.00 i soboty od
MARKUSY Markusy 81 ( siedziba GOPS-u )
godz.8.00 14.00 ;
tel.(55) 231-00-08
tel. 692-894-540
Poniedziałek 8.30-10.30
ul. Tarasa Szewczenki 1 – siedziba Fundacji
Inicjatyw Kobiet Aktywnych (FIKA)
TOLKMICKO ul. Portowa 2 (siedziba GOPS)
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
tel. (55) 642-44-25
środa w godz. 13.00-17.00
Czwartek 8.00-12.00
e-mail; opopp-olsztyn@wp.pl
BRANIEWO ul. Moniuszki 22 (siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży)
Braniewo
Czwartek 12.30-16.00
Edward Tomczyk
ul. Moniuszki 22 – w poniedziałek w godz. 10.-15.00,
czwartek w godz. 12.00-17.00, piątek w godz. 9.00- OLSZTYN ul. Artleryjska 34 (siedziba Federacji Fosa)
tel. 692-894-540
14.00,
Poniedziałek 10.00-14.00
tel. 663-260-944,
Środa 14.0-18.00
e-mail esas_1@wp.pl
Czwartek 15.00-18.00,
Tolkmicko
Sobota 9.00-12.00
Edward Tomczyk
ul. Sportowa 1 – w każdą środę od godz. 11.00OSTRÓDA –ul. Jana III Sobieskiego 3 (siedziba PCPR-u) Czwartek 12.30-15.30
13.30
tel. 663-260-944
KĘTRZYN ul. Pocztowa 11 pok. 211 (siedziba Starostwa Powiatowego)
Pasłęk
Poniedziałek 14.00-18.00
Izabela Rybska
ul. Plac Grunwaldzki 8/1
MRĄGOWO ul. Wojska Polskiego 22/2(siedziba Stowarzyszenia SYNAPSA)
w poniedziałek od godz. 12.00-17.00, w środę od
godz. 13.00-18.00, piątek w godz. od 10.00-15.00 Środa 15.00-18.00
tel. 692-826-058
SZCZYTNO ul. Kościuszki 1 (siedziba PRODOMUS)
Mrągowo
Wtorek 17.00-20.00
Katarzyna Ziewiec
ul. Wojska Polskiego 22/2

NIDZICA ul. Traugutta 20 (siedziba Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska)
Środa 17.00-20.00
PORADY PSYCHOLOGICZNE
ELBLĄG ul. Związku Jaszczurczego 17/101 (siedziba OpdOPP)
od Poniedziałku od godz. 16.00 do 18.00
wtorek od godz. 13.00 do 15.00
środa od godziny 14.00 do 16.00
czwartek od godziny 13.00 do15.00

tel. (89) 741-20-20
Poniedziałek 8.00-17.00, Środa 11.00-17.00
więcej informacji oraz wszystkie grafiki specjalistów
na stronach:
BRANIEWO ul. Moniuszki 22 (siedziba Stowarzyszenia na Rzecz Młodzieży)
www.mediacje-elblag.pl
Piątek 14.00-16.00

www.pomocpokrzywdzonym.pl

OLSZTYN ul. Artyleryjska 34 w siedzibie FOSA Poniedziałek 12.00-15.00,
Środa 15.00-18.00
MRĄGOWO ul. Wojska Polskiego 22/2(siedziba Stowarzyszenia SYNAPSA)
Środa 13.30-15.30
OSTRÓDA ul. Jana III Sobieskiego 3 (siedziba PCPR-u) Czwartek 13.30-15.30
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Podkarpacki
Ośrodek Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego z
Rzeszowa

Rzeszów

Koordynator projektu:
Agnieszka Bandelak
tel. 17 86 20 122, kom. 796 600 429
ul.Fredry 4/58
35-959 Rzeszów
e-mail: porso@poczta.onet.pl

dostęp do pracownika I kontaktu:
Osoby pierwszego kontaktu:
Barbara Burek
pn, czw., ptk. : od 8:00 – 16:00
e-mail: porso@poczta.onet.pl
Psycholog – pomoc indywidualna i psychoterapia grupowa: grupa osób pokrzywdzonych
i grupa członków rodziny :
4
I i II poniedziałek m-ca: 10.00-13.00
II i IV środa m-ca: 16.00-19.00
Dyżury specjalistów: w Rzeszowie
ul.Fredry 4/58
35-959 Rzeszów
e-mail: porso@poczta.onet.pl
pon. : 16:00 – 18:00
wtorek: 16:00 – 18:00
środa: 8:00 – 10:00
czwartek: 10: 12:00
tel. 17 86 20 122, kom. 796 600 429

Filie, punkty:
1. Tyczyn
Urząd Miasta i Gminy,
ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn
tel.: 17 221 93 10, 221 92 11 w. 61
e-mail: tyczyn@tyczyn.pl
I, II, III środa m-ca: 14:30 – 17:30
Porady psychologiczne:
III czwartek m-ca: godz. 14.30-18.30
2. Głogów Małopolski
Świetlica Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Fabryczna 17, 36-060 Głogów Małopolski
tel.: 17 85 17 358
e-mail: mgops@glogow-mlp.pl
I, II i III wtorek m-ca: 14.30-17.30
Porady psychologiczne:
III wtorek m-ca: godz. 14.30-18.30
3. Strzyżów
Starostwo Powiatowe
ul. Przecławczyka 15, 15, 38-100 Strzyżów
tel.: 17 27 65 000
e-mail: starostwo@strzyzowski.pl
I, II i III poniedziałek m-ca: 13.00-16.00
Porady psychologiczne:
ostatni ptk m-ca od 11:30 do 15:30
4. Przeworsk
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk
tel.: 16 648-72-16
e-mail: mops@przeworsk.um.gov.pl
I, II i III piątek m-ca: 15.00-18.00
Porady psychologiczne:
I piątek m-ca od 15:00 do 19:00
Zakres świadczonej pomocy:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i

finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez
inne osoby;
7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby
pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku
przestępstwa;
8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
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Fundacja na Rzecz
Ofiar Wypadków
Komunikacyjnych i
Bezpieczeństwa w
Ruchu Drogowym
Zielony Liść z
Torunia

Toruń

koordynator projektu:
Osoby pierwszego kontaktu:
dr Dawid Szostek
Alicja Czerwińska
ul. Ducha Św. 5, 87-100 Toruń
ul. Ducha Św. 5, 87-100 Toruń
e-mail: dawid.szostek@fundacjazielonylisc.org tel. 56 657 55 40/41
(pod e-mailem dostępny od poniedziałku do piątku w infolinia: 801-112-982
e-mail: info@fundacjazielonylisc.org
godz. 8.00-15.00)
w siedzibie Fundacji dostępny od poniedziałku do w siedzibie Fundacji dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00
środy w godz. 8.00-15.00
W godz. 15.00-18.00 dostępna pod numerem telefonu 509-018-138,
tel. 56 657 55 40/41
info@fundacjazielonylisc.org
www.fundacjazielonylisc.org
5/a od 01.05.2014r. również alicja.czerwińska@fundacjazielonylisc.org - cały dzień)

www.fundacjazielonylisc.org
Zakres świadczonej pomocy:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i
finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez
inne osoby;
6) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby
pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku
przestępstwa;
7) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
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Terenowy Komitet
Ochrony Praw
Dziecka z
Inowrocławia

Inowrocław
Koordynator projektu:
Aleksandra Smagała
poniedziałek – piątek
godz. 8.00-12.00
Tel. 52 355 93 40
ul. Dworcowa 11
88-100 Inowrocław
e-mail: tkopd.ino@interia.pl

Osoby pierwszego kontaktu:
Joanna Cicha
Agnieszka Miklas
poniedziałek-piątek
godz. 8.00 – 18.00
tel. 52 355 93 40
ul. Dworcowa 11
88-100 Inowrocław
e-mail: tkopd.ino@interia.pl (cały dzień)
Dyżury specjalistów - Inowrocław
Poniedziałek 15.00-18.00 Psycholog
Wtorek 8.45-10.45 Psycholog
15.00-18.00 Prawnik
Środa 8.45-9.45 Psycholog
11.00-14.00 Psycholog
Grupa wsparcia 16.00-19.00
Czwartek 15.00-18.00 Prawnik
15.00-16.00 Mediator
Piątek 15.00-18.00 Psycholog
Punkty Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem:
Jeziora Wielkie 36 Urząd Gminy zapisy osobiście lub pod nr tel. 52 318 72 20 wew.13 (pn-pt
7.30 – 15.30)
Wtorek 10.00 – 13.00 Psycholog
grupa wsparcia 13.00 – 15.00
Środa 14.00-17.00 Prawnik (co 2 tygodnie)
Żnin ul. Gnieźnieńska 7 zapisy pod nr tel. 52 30 207 47 lub osobiście w godz. 8.00 – 16.00
(pn-pt)
Czwartek (co 2 tygodnie naprzemiennie)
Psycholog 15.00 – 18.00
Prawnik 15.00 – 18.00
Rojewo siedziba GOK zapisy osobiście lub pod nr tel. 533 322 504 pn-pt 7.30-15.30
Środa 15.00 – 18.00 Psycholog
Piątek 16.00 – 19.00 Prawnik
Krusza Podlotowa 30 siedziba w świetlicy wiejskiej zapisy osobiście lub pod nr tel.
732 627 806 w godz. 15.00 – 19.00 (pn-pt)
Poniedziałek 16.00 – 19.00 Prawnik
Środa 15.00 – 18.00 Psycholog
Sicienko ul. Bydgoska 6 siedziba ITK zapisy osobiście lub pod nr tel. 52 58 70 400

w godz.7.30-15.00 (pn-pt)
Środa 15.00 – 18.00 Psycholog
Czwartek 16.00 – 19.00 Prawnik
Gnojno 33 siedziba świetlicy wiejskiej zapisy osobiście lub pod nr tel. 52 353 07 04 w godz.
15.00-19.00 (pn-pt)
Środa 16.00 – 19.00 Prawnik
Czwartek 15.00 – 18.00 Psycholog
Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2 A w siedzibie GOPS pok.4 zapisy osobiście lub pod nr
tel. 52 3812 455 w.24 pn-pt 7.00 – 15.00; wt. 8.00-16.00
Środa 15.00 – 18.00 Prawnik
Czwartek 16.00 – 19.00 Psycholog
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Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna z
Gorzowa
Wielkopolskiego

Gorzów
Wielkopolski

Koordynator projektu: Iwona Filon – Król
poniedziałek- piątek
godz. 9.00 - 11.00
tel. / fax 95/7201475;
ul. Słoneczna 63,
66-400 Gorzów Wlkp.
mail: if-k@wp.pl (cały dzień)
Informacja o projekcie i grafiki na stronie:

www.bratkrystyn.pl

- dostęp do pracownika I kontaktu
- porady prawne;
- mediacje;
- pomoc psychologiczna;
- psychoterapia;
- grupy wsparcia;
- pomoc psychiatryczna;
- pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych,
w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w
procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego
następstw;
- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do
którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez
inne osoby;
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń;
- pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Osoby pierwszego kontaktu:
poniedziałek- piątek godz. 8.00-18.00
ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95/7225440; mail: roszio@bratkrystyn.pl
przekierowywanie do form pomocy:
- pomoc prawna
- psycholog / psychoterapia grupowa
- przydział asystenta
- przekierowanie do miejsc schronienia i całodobowego wyżywienia
- pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
- finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej;

- pokrywanie kosztów żywności i bonów żywnościowych;
- pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Pomoc prawna
Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II:
Pokój prawnika ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp.
Poniedziałek 15.00-18.00
Wtorek 10.00-13.00
Środa 10.00-13.00
Czwartek 15.00-18.00
Piątek 14.00-17.00
Zapisy: Tel. 95/7225440; mail: roszio@bratkrystyn.pl
Pomoc prawna w Gminach (zawsze w godz. 9.00-12.00; zapisy do prawnika poprzez Gminne
Ośrodki Pomocy Społecznej):
Bogdaniec GOPS ul. Leśna 11 tel. 95/7510061;
mail gopsbogdaniec@wp.pl
(kwiecień 16, 23; maj 6, 20; czerwiec 10, 24; lipiec 8, 15; sierpień 5, 26; wrzesień 9, 23;
październik 7, 21; listopad 4, 18; grudzień 2, 16)
Deszczno OPS ul. Strażacka 5 tel. 95/7287673;
mail: ops.deszczno1@wp.pl
(kwiecień 22, 28; maj 7, 21; czerwiec 11, 25; lipiec 9, 16; sierpień 6, 27; wrzesień 10, 24;
październik 8, 22; listopad 5, 19; grudzień 3, 17)
Kłodawa OPS ul. Gorzowska 40 tel.95/7310046; mail:opsklodawa@wp.pl
(kwiecień 15, 29; maj 9, 23; czerwiec 13, 27; lipiec 11, 18; sierpień 8, 29; wrzesień 12, 26;
październik 10, 24; listopad 7, 21; grudzień 5, 19)
Lubiszyn GOPS pl. Jedności Robotniczej 1 tel. 95/7205568;
mail: opslubiszyn@wp.pl
(kwiecień 17, 25; maj 5, 19; czerwiec 9, 23; lipiec 7, 14; sierpień 4, 25; wrzesień 8, 22; październik
6, 20; listopad 3, 17; grudzień 1, 15)
Santok GOPS ul. Gorzowska 19 tel. 95/7205568;
mail:ops@santok.pl
(kwiecień 18, 24; maj 8, 22; czerwiec 12, 26; lipiec 10, 17; sierpień 7, 28; wrzesień 11, 25;
październik 9, 23; listopad 6, 20; grudzień 4, 18)
Psycholog – pomoc indywidualna i psychoterapia grupowa: grupa osób pokrzywdzonych
i grupa członków rodziny
Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II
Pokój psychoterapeuty ul. Słoneczna 62a, 66-400 Gorzów Wlkp.
Poniedziałki 14.00-18.00
Czwartki 16.00- 18.00
Zapisy: Tel.95/7225440 mail: roszio@bratkrystyn.pl

Asystenci osoby pokrzywdzonej :
Pokój 6 i 7 ul. Słoneczna 63 , 66-400 Gorzów Wlkp.
Poniedziałek – piątek 11.00 – 16.00
Tel.95/7225440
Wydawanie paczek żywnościowych i rzeczowych za skierowaniem osób pierwszego
kontaktu
Udzielanie schronienia i wyżywienia całodobowego kobietom i mężczyznom - przyjęcia od
8.00 – 22.00
Centrum Wychodzenia z Bezdomności
66-400 Gorzów Wlkp. ul. Słoneczna 62a
Kierownik: Tel.95/7201840 (8.00-16.00)
Udzielanie schronienia i wyżywienia całodobowego mężczyznom - przyjęcia od 8.00-22.00
Schronisko dla bezdomnych w Długim
Ul. Turystyczna 14 , 66-500 Strzelce krajeńskie
Tel/fax: 95/7636888; Kierownik kom. 608449705
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Krakowskie Forum
Organizacji
Społecznych z
Krakowa

Kraków

Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem:
ul. Bolesława Komorowskiego 12
30-106 Kraków
VI piętro, pok. 706
Tel./fax 12/421 22 88
e-mail: pokrzywdzeni.krakow@op.pl
krafos@op.pl
strona www: www.krafos.pl
Koordynator projektu:
Beata Olechnowicz
Tel. 12/421 22 88
Wtorek: 10.00-13.30
Czwartek: 12.00-16.00

Wydawanie obiadów na podstawie bonów od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00-13.00 w
piątek wydawanie suchego prowiantu na weekendy
Jadłodajnia dla ubogich ul. Chodkiewicza 20, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95/7201840; mail: biuro@bratkrystyn.pl
pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
pkt 3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
uprawnionych;
pkt 8)finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
Osoby I kontaktu:
Ewa Banach. Sylwia Burak Tel. 12/421 22 88
poniedziałek-piątek, godz. 8.00-18.00
Punkty Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem:
1. Olkusz, ul. Szpitalna 9
tel. 32/641 37 38
czwartek godz. 16.00-18.00
(dyżury prawnika i psychologa)

2. Gorlice, ul. Łukaszewicza 6 nII piętro, pok. 8 tel. 509 985 731
poniedziałek godz. 16.00-18.00 (dyżur psychologa)
poniedziałek godz. 15.30-17.30 (dyżur prawnika)
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pomoc osoby pierwszego kontaktu udzielana w formie:
- osobistej przy ul. Bora Komorowskiego 31 we Wrocławiu
- telefonicznej, tel. 71 352 94 03
- mailowej: owiik@wp.pl

pomoc prawną osobistą i mailową: owiik@wp.pl
pomoc psychologiczną/ psychoterapeutyczną
pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia (udzielanie
bezpłatnego schronienia do 3 miesięcy)
 pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
 pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej
 finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie
jest użytkowany przez inne osoby,
 finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z
uzyskiwaniem pomocy
Godziny dyżurów specjalistów:
Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”
Ul. Bora Komorowskiego 31
51-210 Wrocław
Tel./fax 71-352-94-03
prawnik: piątek 12.00-20.00
e-mail: owiik@wp.pl
psycholog/psychoterapeuta: poniedziałek 14.00-20.00, czwartek 14.00-20.00
FILIA:
Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”
ul. Gliniana 28/30
50-525 Wrocław
Tel./fax 71 367-14-15



Stowarzyszenie Pomocy „AKSON”
Ul. Bora Komorowskiego 31
51-210 Wrocław
Tel./fax 71-352-94-03 czynny całą dobę

www.akson.org.pl

Stowarzyszenie
Pomocy AKSON z
Wrocławia

Wrocław

Osoby pierwszego kontaktu
Ul. Bora Komorowskiego 31
51-210 Wrocław
dostępne od poniedziałku do piątku w godz. 8.0018.00,
Tel./fax 71-352-94-03
e-mail: owiik@wp.pl
Koordynator:
Małgorzata Gałosz
tel. 604-11-70-63
e-mail:aksonwroc@wp.pl
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Pomorskie Centrum
TerapeutycznoPrawne z Sierakowic

Gdynia

Koordynator:
Paweł Jóźwiak
tel. 794 571 399




Godziny dyżurów specjalistów:
Prawnik: poniedziałek 16.00-20.00
e-mail: owiik@wp.pl
 psycholog/psychoterapeuta: środa 10.00-12.00, piątek 14.00-20.00.
Osoba pierwszego kontaktu Gdynia:
Monika Szlachcikowska
tel. 690 489 646
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Centrum Aktywności
Społecznej Pryzmat z
Suwałk

Suwałki

ul. Śląska 53/509, Gdynia
Osoba pierwszego kontaktu Tczew:
Małgorzata Ciecholińska
Tel. 690 489 658
ul. Obrońców Westerplatte 6, Tczew
Osoba pierwszego kontaktu Kwidzyn:
Zbigniew Kordunowski
Tel. 690 489 654
Ul. Toruńska 36 lok.3, Kwidzyn
Gdynia, Tczew, Kwidzyn:
e-mail: jozwiak.pawel@wp.pl
- dyżury prawne;
- dyżury psychologiczne;
- psychoterapia;
- konsultacje seksuologa (tylko Gdynia);
- pomoc majątkowa, w tym: pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych;
pokrywanie kosztów edukacji ogólnokształcącej i zawodowej;
Dopłaty do zobowiązań czynszowych;
Zwrot kosztów przejazdów środkami transportu publicznego;
Pokrywanie kosztów żywności, ubrań, chemii gospodarczej, obuwia, środków czystości.
Gniew, Stegna:
- dyżury prawne;
- psychoterapia;
- pomoc majątkowa (jak w Gdyni)
Świadczymy:
OŚRODEK POMOCY DLA OSÓB
 pomoc prawną,
POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
 pomoc psychologiczną,
 mediacje,
Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
 pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na
16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiedniego do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
tel./fax 87 565 02 58
uprawnionych,
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
 pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
www.pryzmat.org.pl
 pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej,
Godziny dyżurów specjalistów:
 pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
Psycholog – poniedziałek: 16.00-20.00, wtorek:
 finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
16.00-20.00
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
Prawnik – wtorek: 15.00–19.00, środa: 15.00–19.00
użytkowany przez inne osoby,
Mediator – wtorek: 16.00-18.00
 finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z
uzyskiwaniem pomocy,
 pomoc opiekuna pokrzywdzonego.

FILIA W BIAŁYMSTOKU
Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych
15-082 Białystok, ul. Świętojańska 22, lok. 1
tel./fax. 85 732 82 20
e-mail: centrum@um.bialystok.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – sobota: 10.00–12.00
Prawnik – wtorek: 14.00–18.00, środa: 15.00–19.00
FILIA W ŁOMŻY
Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym
i Niepełnosprawnym EDUKATOR
18-400 Łomża, ul. WOJSKA Polskiego 29a
tel./fax: 86 215 04 63
e-mail: biuro@sosedukator.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – wtorek: 15.00–19.00, czwartek: 15.00–19.00
Prawnik – wtorek: 15.00–18.00, czwartek: 15.00–18.00
FILIA W HAJNÓWCE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
tel. 85 682 20 11
e-mail: mops-hajnowka@home.pl
Godziny dyżurów specjalistów:
Psycholog – wtorek: 15.00-19.00
Prawnik – wtorek: 14.00-18.00
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Fundacja Dzieci
Niczyje z Warszawy

Warszawa

Fundacja Dzieci Niczyje Centrum Pomocy Dzieciom - konsultacje i dyżury telefoniczne prawne;
„Mazowiecka”,
- konsultacje i dyżury telefoniczne psychologiczne;
ul. Mazowiecka 12 lok. 25 w Warszawie.
- konsultacje psychiatryczne
- grupy edukacyjne – „Przygotowanie do przesłuchania”
Koordynator:
- pomoc materialna, w tym: pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych;
Ewa Dawidczyk
pokrywanie kosztów edukacji ogólnokształcącej i zawodowej;
tel/fax 22 8268862
- dopłaty do zobowiązań czynszowych;
od pon. do piątku w godz. 12-16
- zwrot kosztów przejazdów środkami transportu publicznego;
- pokrywanie kosztów zakupu żywności, odzieży, środków czystości i higieny osobistej.
ewa.dawidczyk@fdn.pl
Osoby pierwszego kontaktu dostępne od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00,
tel/fax 22 8268862
lub 8261434

e-mail: mazowiecka@fdn.pl
12
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Stowarzyszenie
Bezrobotnych i Osób
Działających na
rzecz Bezrobotnych
"Wszyscy razem - In
Corpore" z Łodzi
Instytut Psychologii
Zdrowia Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego z
Warszawy

Łódź

Koordynator projektu:
Renata Durda
tel. / fax 22/8242501;
ul. Korotyńskiego 13,
02-121 Warszawa.
mail: renata.durda@niebieskalinia.pl

Warszawa

Osoby pierwszego kontaktu:
Agnieszka Łukowiak,
Karolina Czarnecka
poniedziałek-środa w godz.
14.00-19.00,
czwartek i piątek w godz.
9.00-14.00;
tel. / fax 22/8242501, 22/823 96 64

sekretariat@niebieskalinia.pl
ul. Korotyńskiego 13,
02-121 Warszawa.
nformacja o projekcie i grafiki na stronie:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania
konfliktów ;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw ;
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
uprawnionych;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby;
7) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
8) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
I

www.niebieskalinia.pl
Radom

Koordynator projektu:
Renata Durda
tel. / fax 22/8242501;
ul. Korotyńskiego 13,
02-121 Warszawa.
mail: renata.durda@niebieskalinia.pl
Osoby pierwszego kontaktu:
Agnieszka Łukowiak,
Karolina Czarnecka
poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00
tel. 731 303 660

sekretariat@niebieskalinia.pl
ul. Daszyńskiego 5,
26-600 Radom.

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, metod rozwiązywania konfliktów ;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw ;
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany
przez inne osoby;
7) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1-7;
8) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

Informacja o projekcie i grafiki na stronie:

www.niebieskalinia.pl
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Pierwszy kontakt psychologiczny:
Justyna Zalewska
Aleksandra Szychowska
Pierwszy kontakt prawny:
Dominika Kostrzewa
pn.-wt. w godz. 10-18
pt. w godz. 10-15.

Koordynatorka Projektu:
Alicja Rosicka, (58) 341-79-15
Fundacja Centrum
Praw Kobiet z
Warszawy
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Stowarzyszenie Intro
z Wrocławia

cpk_gdansk@cpk.org.pl
Gdańsk

pn-pt w godz. 10-16.
Adres:
ul. Gdyńskich Kosynierów 11,
80-866 Gdańsk.

Wrocław

Koordynator:
Katarzyna Paikert tel. 730-304-749, e-mail:

Telefon interwencyjny:
604-590-117; (58) 341-79-15,
pn-pt 8-18.
pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną,
psychiatryczną w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
pkt 3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
uprawnionych;
pkt 5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania oraz udzielania schronienia
pkt 6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby;
pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej.
Zakres pomocy:

pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
Osoby pierwszego kontaktu: Ewa Głogowska i
pkt 3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
Sylwia Wolna, od poniedziałku do czwartku w
godz. 8-15, piątek 8-20, wybrane soboty, tel. 667- ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
323-965;
Od poniedziałku do piątku w godz. 15-18 tel. 730- pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
304-749 Ponadto w dni robocze poprzez e-mail:

katarzyna.paikert@psychotekst.pl

pomoc@psychotekst.pl
Kontakt ze Stowarzyszeniem Intro również poprzez
tel. do prezes zarządu Małgorzata Osipczuk 603646-436 i
e-mail: intro@psychotekst.pl
Więcej informacji o projekcie:

www.psychotekst.pl
1) Wrocław Pl. Św. Macieja 4/5/6 , osoby

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
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Stowarzyszenie
Równych Szans
Bona Fides z Lublina

Lublin

pierwszego kontaktu pracują w siedzibie w
dniach: poniedziałek-czwartek od 8 do 15,
w piątek od 8 do 20 i w wybrane soboty
(mniej więcej co 2 sobota);
Legnica
Jelenia Góra
Strzelin
Oława
Ząbkowice Śląskie
Sobótka
Środa Śląska
Łagiewniki
Karpacz
Piechowice
Mietków

uprawnionych;
pkt 6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby;
pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej.
Wszystkie formy wsparcia są realizowane w każdej z 12 lokalizacji na Dolnym Śląsku. Miejsca
realizacji pomocy prawnej, psychologicznej, finansowej i rzeczowej na terenie Dolnego Śląska:
Szczegółowe informacje o terminach przyjęć specjalistów, zasadach udzielania pomocy, adresach
filii, realizatorach, pomocy wolontariuszy, itp. we wszystkich miejscach realizacji projektu udzielają
osoby pierwszego kontaktu osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail.
Ponadto Stowarzyszenie „Intro” udziela pomocy osoby pierwszego kontaktu, porad prawnych i
psychologicznych poprzez Internet:
Prawnicy: przez e-mail lub Skype
Psycholodzy: przez czat indywidualny lub Skype
Więcej informacji o tym rodzaju wsparcia: http://psychotekst.pl/strona.php?nr=93

Osoby do kontaktu:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania
konfliktów;
Iwona Przewor / Ewa Kalińska – Grądziel / Róża
Otręba – emial: bonafides@op.pl, tel. 783 510 310, 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
tel. 81 533 72 09
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ W indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
LUBLINIE
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez
Adres: ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin
inne osoby;
Tel. 783 510 310, tel. 81 533 72 09
8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
Email: cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
Strona www: stowarzyszeniebonafides.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. od9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
08.00 do 18.00
Osoba pierwszego kontaktu – od poniedziałku do
piątku w godz. 08.00 – 18.00
Psycholog / psychoterapeuta – wtorek w godz. 13.00

– 19.00 oraz 15.00 – 19.00, środa w godz. od 10.00
– 13.00, czwartek w godz. 08.00-11.00, 10.00-18.00,
14.00-17.00, 13.30 -15.30, 15.30 -18.30, 16.00 –
19.00
Psychiatra w godz. 11.35-15.35 w każdą drugą środę
miesiąca
Prawnik – wtorek w godz. 11.00-19.00, środka w
godz. 17.00 -19.00, piątek w godz. 14.00-18.00
Doradca zawodowy – środka w godz. 16.00-19.00
Pracownik socjalny – poniedziałek oraz środka w
godz. 16.00 -18.00
CENTRUM POMOCY INTERDYSCYPLINARNEJ W
LUBLINIE FILIA W ZAMOŚCIU
Adres: ul. Partyzantów 57, 22-400 Zamość
Tel. 887 219 361
Email: zamosc.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
Osoba pierwszego kontaktu – od poniedziałku do
piątku w godz. 08.00 – 16.00
Psycholog / psychoterapeuta - poniedziałek w godz.
10.00 – 17.00, czwartek w godz. 17.00 – 20.00,
piątek w godz. 16.00 – 20.00 oraz 17.00 – 20.00
Prawnik – poniedziałek w godz. 10.00 – 17.00
Doradca zawodowy – 2 razy na kwartał w godz.
10.00-14.00
Pracownik socjalny - raz na kwartał
10.00-18.00
Filia
nr
2
CENTRUM
POMOCY
INTERDYSCYPLINARNEJ W LUBLINIE FILIA W
PARCZEWIE
Adres: ul. Harcerska 8 21-200 Parczew
tel. 504 806 438
Email: parczew.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
Osoba pierwszego kontaktu – od poniedziałku do
piątku w godz. 08.00 – 12.00
Psycholog / psychoterapeuta - czwartek w godz.
08.00 – 15.00
Prawnik – czwartek w godz. 08.00 – 15.00
Filia nr 3 CENTRUM POMOCY
INTERDYSCYPLINARNEJ W LUBLINIE FILIA W
WŁODAWIE
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1.
2.
3.
4.

Zielona Góra
Jasień
Kożuchów
Krosno
Odrzańskie
5. Lubsko
6. Nowa Sól
Lubuskie
Stowarzyszenie na 7. Nowogród
Bobrzański
Rzecz Kobiet BABA z
8. Sulechów
Zielonej Góry
9. Szprotawa
10. Świebodzin
11. Żagań
12. Czerwieńsk
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Lubuski Ruch na
Rzecz Kobiet i
Rodziny Żar z Żar

Żary

Adres: ul. Trębacka 3, 22-200 Włodawa
tel. 504 806 441
Email: wlodawa.cpi@stowarzyszeniebonafides.pl
Osoba pierwszego kontaktu – od poniedziałku do
środy w godz. 13.00 – 17.00, od czwartku do piątku
w godz. 08.00 – 12.00
Psycholog / psychoterapeuta - środa w godz. 10.00 –
17.00
Prawnik – środa w godz. 10.00 – 17.00
Koordynator zadania: dr Anita KucharskaSzczegółowy terminarz na rok 2014:
Dziedzic
http://baba.org.pl/index.php/baba-w-terenie-terminarz-porad/
pomoc prawna w 2014:
Stowarzyszenie BABA
http://baba.org.pl/index.php/programy/poradnictwo-prawne/
Stary Rynek 17 (wejście od ul. Lisowskiego), Zielona pomoc psychologiczna w 2014:
Góra,
http://baba.org.pl/index.php/programy/wsparcie-psychologiczne/
tel./fax: 68 4549232
pomoc materialna w 2014:
kom. 692064061,
http://baba.org.pl/index.php/programy/osrodek-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonychskype: baba.stowarzyszenie;
przestepstwem/
e-mail: baba@baba.org.pl,
1) pomoc prawna,;

http://baba.org.pl

prawnicy: wtorki 15:30-18, środy 15:30-18, czwartki
16-18
psycholodzyi: poniedziałki 15-18, wtorki 16-18,
środy 15-18, czwartki 16-18
osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek – piątek
8-16
asystent ofiary: poniedziałek – piątek 8-18
(wszystkie informacje, adresy i kontakty można
uzyskać, telefonując do Stowarzyszenia oraz na
stronie internetowej
Stowarzyszenie Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i
Rodziny "Żar" w Żarach
68-200 Żary
ul. Wrocławska 5
www.lubuskiruch.pl
lubuskiruch@wp.pl
tel. 68 470 14 44, 699 902 860, 667 351 095
Nadzór merytoryczno-księgowy:
Dorota Milińska
Pierwszy kontakt:

2) psychoterapia i pomoc psychologiczna, osoba pierwszego kontaktu, Asystent ofiary,
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej
przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
9) pokrywanie kosztów bonów żywnościowych;
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania
konfliktów;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez

od poniedziałku do piątku:
- od 8.00 do 15.00- stacjonarnie i telefonicznie pod
nr tel.: .68 470 14 44 i 699 902 860
- od 15.00 – 18.00 – telefoniczne nr tel. 667 351 095
mail: lubuskiruch@wp.pl
68-200 Żary, ul. Wrocławska 5
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Stowarzyszenie
Przeworsk- Powiat
Bezpieczny z
Przeworska

Przeworsk

Siedziba Główna Stowarzyszenia Przeworsk –
Powiat Bezpieczny w Przeworsku
ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk,
III - piętro pokój numer 32
e-mail: sppbprzeworsk1@wp.pl

inne osoby;
8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i
finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
www.przeworskbezpieczny.pl
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez
Koordynator zadania: Zbigniew Mierzwa
inne osoby;
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-12.00
7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby
tel. / fax 16 648 22 65
Koordynator zadania telefon całodobowy: 531 995 pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku
przestępstwa;
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8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
Osoba pierwszego kontaktu:
9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
Joanna Krajnik
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00 w
siedzibie głównej tel. 16 648 22 65
Dyżur pod telefonem poza siedzibą: 661 137 531
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 18.00
Prawnik: wtorek i środa 14.00-18.00
Psycholog: poniedziałek i piątek 15.00-19.00
- Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny
w Przeworsku – filia w Krośnie
ul. Mickiewicza 31, 38-400 Krosno
Prawnik: czwartek - 14.00 -18.00
Psycholog: poniedziałek - 17.00-19.00, środa - 8.0010.00
Osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek- 12.0017.00, wtorek - 11.00-18.00, środa - 12.00-17.00,
piątek - 12.00-15.00
Koordynator zadania: w I środę miesiąca w
godzinach
14.00-17.00

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny
w Przeworsku – filia w LUBACZOWIE
ul. Rynek 2-3, 37-600 Lubaczów
Prawnik: środa i czwartek - 15.00-17.00
Psycholog: poniedziałek - 17.15-19.15, piątek 15.15-17.15
Osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek - 15.1517.15, piątek - 17.15-19.15
Koordynator zadania: w II poniedziałek miesiąca
w godzinach 14.00-17.00
Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny
w Przeworsku – filia w MIELCU
ul. Żeromskiego 34, 39-300 Mielec, pokój nr 4
Prawnik: poniedziałek - 13.00-17.00
Psycholog: piątek - 13.00-17.00
Osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek -9.0013.00
Koordynator zadania: w I poniedziałek każdego
miesiąca w godzinach 14.00-17.00
- Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny
w Przeworsku – filia w Przemyślu
Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
I - piętro pokój numer 61
Prawnik: środa - 14.00-18.00
Psycholog: poniedziałek - 9.00-11.00, wtorek 15.30-17.30
Osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek - 11.0017.00, wtorek - 12.00-16.00, środa - 12.00-17.00,
piątek - 8.00-13.00
Koordynator zadania: w III poniedziałek miesiąca
w godzinach 14.00-17.00
Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny
w Przeworsku – filia w STALOWEJ WOLI
ul. 1-sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola
Prawnik: wtorek - 15.00-19.00
Psycholog: piątek - 14.00 – 18.00
Osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek i środa 15.00-17.00
Koordynator zadania: w IV poniedziałek miesiąca w

godzinach 14.00-17.00
Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny
w Przeworsku – filia w TARNOBRZEGU
ul. 1 Maja 4, 39-400 Tarnobrzeg, pokój nr 18.
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Centrum Misji i
Ewangelizacji
Kościoła
EwangelickoAugsburskiego w RP
z Dzięgielowa

Gliwice

Prawnik: środa - 14.00-18.00
Psycholog: czwartek - 13.00-18.00
Osoba pierwszego kontaktu: wtorek - 14.00-18.00
Koordynator zadania: w I wtorek miesiąca w
godzinach 14.00-17.00
TELEFONY czynne w godzinach pracy
specjalistów lub/i pracowników pierwszego
kontaktu

pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i
finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
pkt 3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
Siedziba główna Ośrodka znajduje się w Gliwicach. ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
Koordynator projektu: Magdalena Fornal
Kontakt e-mail: magdalena.fornal@cme.org.pl
pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na
Tel. 508 832 294
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
adres: ul. Jagiellońska 19
uprawnionych;
telefon w godz. 8.00–18.00: 518 135 318
pkt.5)pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Dyżury specjalistów:
Osoba pierwszego kontaktu Mariola Fenger : od
poniedziałku do piątku (8.00–16.00)
Psycholog: od poniedziałku do środy (14.00–18.00)
Prawnik: od czwartku do piątku (16.00–20.00)
Filia w Cieszynie
adres: ul. Wyższa Brama 29
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Dyżury specjalistów:
Osoba pierwszego kontaktu Gabriela Glajcar:
telefon: 690 458 724
poniedziałek (8.00–10.00), wtorek (15.00–17.00),
środa (8.00–10.00)
Psycholog: piątek (15.00–18.00)
Prawnik: środa (16.30–19.30)
Filia w Katowicach
adres: ul. Dudy Gracza 6
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl

pkt 6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby;
pkt.7) dostosowanie lokalu lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pp
pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej.

Dyżury specjalistów:
Osoba pierwszego kontaktu Roman Fenger: telefon:
506 743 022
poniedziałek (12.00–15.30), czwartek (12.00–15.00)
Psycholog: poniedziałek (15.30–17.30), czwartek
(15.00–17.00)
Prawnik: poniedziałek (17.30–20.30)
Filia w Bytomiu
adres: ul. Orzegowska 20 a
e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Dyżury specjalistów:
Osoba pierwszego kontaktu Roman Fenger: telefon:
690 458 725
wtorek (9.00–11.00), środa (12.30–14.30), czwartek
(9.00-11.00), piątek (12.00–15.30)
Psycholog: wtorek (15.00–17.00), środa (10.30–
12.30). piątek (15.30–17.30)
Prawnik: środa (14.00–18.00)
Filia w Chorzowie
adres: ul. Chrobrego 17
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Katolickie
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Potrzebującym
AGAPE z Lublina

Lublin

e-mail: pokrzywdzeni@cme.org.pl
Dyżury specjalistów:
Osoba pierwszego kontaktu Roman Fenger: telefon:
506 743 042
poniedziałek (9.00–11.00), wtorek (12.00–15.00),
środa i piątek (9.00–11.00)
Psycholog: poniedziałek (17.00–19.00), środa i
czwartek (16.00–18.00)
Prawnik: wtorek (15.00–19.00)
Administracja projektu:
pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym mediacje
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną,
Urszula Paździor, Anna Łoś
psychiatryczną w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na
Lublin
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
Pierwszy kontakt:
uprawnionych;
poniedziałek- piątek godz. 8.00-19.00
pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
tel. 815343887
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw
mail: poczta@agape.lublin.pl
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
ul. Bernardyńska 5,
pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
20-109 Lublin
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Śląska Fundacja
Błękitny Krzyż z
Jaworza

Filia w Puławach
tel. 601561250
ul. Słowackiego 32
Filia w Chełmie
tel. 605780345
ul. Lwowska 12
Filia w Lubartowie
tel. 782515474
Lisów 2D
Filia w Kraśniku
tel. 782515474
ul. Klasztorna 3
Jaworze/Bielsko- Koordynator projektu:
Biała
Katarzyna Dudys
wtorek, środa wgodz. 9.00 - 15.00 oraz piątek
w godz. 8.00 - 14.00
tel.33 498 69 48;
mail:katarzyna-dudys@bk-europe.pl

osobistej.

Osoby pierwszego kontaktu:
Ewa Rozumek, Jonasz Wojnar
poniedziałek- piątek godz. 8.00-15.00
Tel. 33/498 69 48
mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl
Punkty udzielania pomocy:
- Jaworze
- Bielsko-Biała
- Czechowice
- Pszczyna
- Żywiec
Dokładny harmonogram dyżurów dostępny na stronie www.bk-europe.pl
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania
konfliktów;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez
inne osoby;
7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej
przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;

9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
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Stowarzyszenie
„AZYL” Na Rzecz
Pomocy Kobietom i
Dzieciom Ofiarom
Przemocy z Torunia

Toruń

Koordynator projektu:
Elżbieta Jacewicz
poniedziałek- piątek godz. 8.00-16:00
tel: 56 657 58 61; fax: 56 657 58 62
maill: biuro@azyltorun.org.pl
Siedziba główna: 87-100 Toruń ul. Brzozowa 9
Osoby pierwszego kontakt:
Siedziba główna: Toruń ul. Brzozowa 9
poniedziałek- piątek godz. 8.00-18.00
tel: 56 657 58 61; fax: 56 657 58 62
maill: biuro@azyltorun.org.pl
Filia Ośrodka we Włocławku ul. Okrzei 61
Środa 15:00-18:00
Czwartek 15:40-17:40
Piątek 15:30-18:30 tel: 796 106 802
Filia Ośrodka w Chodczu ul. Waryńskiego 16
Poniedziałek 15:30-18:30 tel: 796 106 802
Wtorek 15:30-20:30
Dyżury specjalistów:
Siedziba główna: Toruń ul. Brzozowa 9
tel: 56 657 58 61; fax: 56 657 58 62
maill: biuro@azyltorun.org.pl
prawnik: poniedziałek: 10:19; wtorek 8:00-14:00;
środa 10:00-19:00
psycholog: czwartek 14:00-20:00; piątek 14:00-20:00
Filia Ośrodka we Włocławku ul. Okrzei 61
maill: biuro@azyltorun.org.pl
prawnik: wtorek 13:00-18:00
psycholog: wtorek 11:00-16:00
Filia Ośrodka w Chełmży ul. Tumska 12
maill: biuro@azyltorun.org.pl
prawnik: wtorek 15:00-20:00
psycholog: poniedziałek 13:00-18:00

pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym mediacje
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną,
psychiatryczną w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
pkt 5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania oraz udzielania schronienia
pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej.

Filia Ośrodka w Dobrzyniu n/Wisłą ul. Szkolna 2
maill: biuro@azyltorun.org.pl
prawnik: czwartek 14:00-19:00
psycholog: czwartek 12:30-17:30
Filia Ośrodka w Bydgoszczy ul. Kapuściska 10
maill: biuro@azyltorun.org.pl
prawnik: czwartek 15:30-20:30
Filia Ośrodka w Chodczu ul. Waryńskiego 16
maill: biuro@azyltorun.org.pl
psycholog: II i IV wtorek m-ca 12:00-17:00
Filia Ośrodka w Chełmnie ul. kamionka 6
maill: biuro@azyltorun.org.pl
prawnik: II i IV piątek m-ca 10:00-15:00
psycholog: I i III wtorek m-ca 14:00-19:00
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Częstochowskie
Stowarzyszenie
ETOH z
Częstochowy

Częstochowa
Koordynator Projektu:
Sylwia Polańska tel.501 248 260 e-mail:

sylwiapolanska@interia.pl
adres e-mailowy Ośrodka Pomocy:
etoh5@wp.pl, pokrzywdzenipomoc@wp.pl
adres strony
Stowarzyszenia:www.centrumterapii.czest.pl
(w zakładce stowarzyszenie)

Osoby pierwszego kontaktu:
Częstochowa:
Małgorzata Synowieckatel. 730 876 600
Poniedziałek 8.00 - 18.00
Wtorek
8.00 - 15.00
Środa
8.00 - 18.00
Czwartek
8.00 - 18.00
Piątek
8.00 - 15.00
Filia Olsztyn:
Iwona Michalska-Wierusz
tel. 797 250 160
Wtorek
13.00 - 18.00
Środa
10.00 - 15.00
Filia Zawiercie:
Jerzy Świeboda
tel. 797 250 095
Poniedziałek 13.00 - 18.00
Czwartek
10.00 - 15.00
Powyżej wymienione telefony dyżurują codziennie w godzinach od 8.00 do 18.00
1 -organizowanie i finansowanie pomocy prawnej
2 - pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną
3 - pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych
6 -finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
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Koordynator projektu:
Tomasz Piechowiak
Stowarzyszenie SOS
dla Rodziny ze
Szczecina

Szczecin
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Pierwszy kontakt:
poniedziałek- piątek godz. 8.00-18.00
Tel. 91 433 03 39
mail: pomoc@sos.home.pl
ul. Energetyków 10,
70-656 Szczecin

Fundacja Subvenio Łódź
ul. Rewolucji 1905 r. 52 Gabinet H002
od poniedziałku do piątku
godz: 8- 18
tel. 514 025 546
Subvenio Fundacja
Interwencji
Kryzysowej i
Pomocy
Psychologicznej z
Łodzi

Łódź

filia: Brzeziny Centrum Kultury i Promocji ul.
Sienkiewicza 10/12
filia: Tomaszów Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej ul Cekanowska 5
Koordynatorka projektu: Celina Maciejewska
504 490 231

kontakt@subvenio.org.pl
www.subvenio.org.pl
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Stowarzyszenie SOS
dla Rodziny ze
Szczecina

Poznań

Fundacja Dziecko w Centrum
Ul. Zeylanda 9/3

8 -finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń
9 -pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych
10 -pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej
pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym mediacje
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną,
psychiatryczną w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
pkt 3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
uprawnionych;
pkt 5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania oraz udzielania schronienia
pkt 6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby;
pkt 7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby
pokrzywdzonej
pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej.
Formy pomocy zgodne z rozporządzeniem:
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania
konfliktów;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie
i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez
inne osoby;
tel. 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania
konfliktów;
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
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Akcja Humanitarna
Życie z Piły
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Caritas Diecezji
Kieleckiej z Kielc

Piła

Kielce

organizowanie
i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
Pierwszy kontakt:
3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
poniedziałek- piątek godz. 8.00-18.00
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
tel. 61 66349 90
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
kom. 63 600 200
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
Filie:
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
1. ul. Dolne Chyby 10, Chyby, poczta Przeźmierowo,
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
lokal Hostelu Interwencji Kryzysowej Miejskiego
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Poznaniu: tel.
inne osoby;
785 075 013
7) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej
przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
2. ul. Botaniczna 2, Poznań, lokal Punktu Interwencji
8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Interwencji
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
Kryzysowej w Poznaniu: tel. 785 075 014
9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania
Koordynator projektu:
konfliktów;
Irena Wiśniewska – Smolarek, 694978716
2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie
Osoba pierwszego kontaktu:
i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
Robert Jabłoński 673498166
4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
64-920 Piła, ul. Okrzei 4a
5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez
pomocpila@wp.pl
inne osoby;
8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
Koordynator Projektu
Specjaliści udzielający porad w ramach projektu:
EDYTA DOMAGAŁA
1. Prawnik
2. Komornik
Pracownik administracyjno-biurowy
3. Adwokat
4. Radca prawny
MONIKA KASZA
5. Psycholog
szkolenia.kielce@caritas.pl
6. Psychoterapeuta
7. Lekarz psychiatra
SIEDZIBA GŁÓWNA OŚRODKA OPOPP
8. Pracownik pierwszego kontaktu/Interwent/Pracownik socjalny
Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji
Pomoc rzeczowa:
Kieleckiej
1. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ul. Urzędnicza 7b

25-729 Kielce
Tel. 41-366-48-47
e-mail cik.kielce@op.pl

ortopedycznych oraz środków pomocniczych.
2. Świadczenia zdrowotne-prywatne wizyty lekarskie, obdukcje, diagnostyka odpłatna, usługi
rehabilitacyjne.
3. Wyroby medyczne w tym przedmioty ortopedyczne - oraz środki pomocnicze .
www.kielce.caritas.pl
4. Pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach
ośrodek czynny całodobowo
indywidualnego kształcenia.
Indywidualne kształcenie dla matek-kursy dokształcając
Osoba pierwszego kontaktu
5. Indywidualne nauczanie dla dzieci (nauczanie wczesnoszkolne, praca z dziećmi z deficytami).
AGNIESZKA CETERA
6. Opłata za pobyt w żłobku/przedszkolu –dzieci których matki uczestniczą w kursach
dokształcających
Osoba pierwszego kontaktu/Interwent
7. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
AGNIESZKA GOLC
- pokrywanie kosztów udzielania schronienia
Osoba pierwszego kontaktu/Pracownik socjalny 8. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez
EWA MAZUR
inne osoby
9. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu
Punkt Pomocy Doraźnej
związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem ww. spraw.
Pl. Najświętszej Maryi Panny 1
10. Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.
Tel. 41 344-52-82
11. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobiste
e-mail szkolenia.kielce@caritas.pl
Dyżury codzienne- 8-16
Pomoc i porady w ramach projektu udzielane są
również w OPOPP w Filiach:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie
Adres: ul. Jana Pawła II, 5
26-001 Masłów Tel. 41 311-08-70
e-mail: gops@maslow
Stowarzyszenie PADRE w Chęcinach przy
Franciszkańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień
Adres: ul. Franciszkańska 10, 26-060 Chęciny Tel.41
315-10-69 e-mail: padre@checiny.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Końskich
Końskie, Armii Krajowej 22
Tel. 41 372-79-20
e-mail:mops.konskie@op.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Jędrzejowie
: Jędrzejów, Ul. Okrzei 49B Tel. 41 386-36-00

e-mail: pcprjedrzejow@wp.pl
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Koordynatorka Projektu:
PavlinaSuchankova, 604/402.996
pavlina.suchankova@cpk.org.pl

Fundacja Centrum
Praw Kobiet z
Warszawy

Warszawa

pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną,
psychiatryczną w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
pkt 3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
Osoby pierwszego kontaktu:
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
Telefon interwencyjny całodobowo 600/07.07.17
Telefon STOP 22/621.35.37 psychologiczny– po, wt,doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na
śr, pią godz. 10-16
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
Telefon STOP prawny – czwartki godz. 10-16
Warszawa, ul. Wilcza 60 lok. 19/Piękna 66A lok. 10 i uprawnionych;
pkt 5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania oraz udzielania schronienia
11; po-czw 8-20, piątki 8-18 – tel: 22/622.25.17,
pkt 6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
22/625.01.17, sekretariat@cpk.org.pl
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby;
Filia w Grójcu - Zofia Pawelec 606/338.313
Grójec, ul. Piłsudskiego 59; pon. i czw.godz. 14:30- pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
17:30
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
Filia w Żyrardowie – Kinga Ciecierska 882/512.900 pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
Żyrardów, ul. Mireckiego 63: pon,wt, śr, czw godz. osobistej.
16-19
Punkt Sochaczew i okolice: Katarzyna Tarnowska
604 263 566
Sochaczew, ul.1 maja 21, pomieszczenie nr 37 (na
terenie Kramnic Miejskich) – środy 12-19
Kampinos (Łazy), Łazy 40 A ( na terenie świetlicy
środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w
Kampinosie) – czwartki godz. 15-19
Teresin, Al. XX-lecia 32 ( na terenie Teresińskiego
Ośrodka Kultury) – soboty godz. 10-15
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Fundacja Centrum
Praw Kobiet z
Warszawy

Łódź

Koordynatorka Projektu:
Agata Zakrzewska. Tel.694559101
azakrzewska@cpk.lodz.pl

Telefon interwencyjny:
604-590-684; (42) 6333411,
pn-pt 8-20, sob.9-17.

Osoby pierwszego kontaktu:
Łódź ul. Piotrkowska 115 lok.4
pon.-pt. godz. 9-18
Tel.42 6333411, 42 6333 404
cpk@cpk.lodz.pl

pkt 1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, organizowanie i finansowanie
alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
pkt 2) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną,
psychiatryczną w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;
pkt 3) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
pkt 4) pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową, także na
zasadach indywidualnego kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób
uprawnionych;
pkt 5) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania oraz udzielania schronienia
pkt 6) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal
mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest
użytkowany przez inne osoby;
pkt 8) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–7;
pkt 9) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
pkt 10) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej.

