PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w RZESZOWIE
Rzeszów, 2015-07-01
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Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.
5. Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
L.P.
1.

2.
3.

Powiat /
Nazwa organizacji
Gmina
pozarządowej
Boguchwała Ośrodek dla Osób
pokrzywdzonych
Przestępstwem – Filia
Stowarzyszenia Wspierania
Zasobów Ludzkich „Nowy
Horyzont”
Dębica
Stowarzyszenie Pomocy
Społecznej „Ad Astram”
Dębica
Stowarzyszenie „Nowy
Dom”

4.

Gorzyce

5.

Jarosław

6.

Katolickie Centrum
Pomocy Rodzinie im. Sług
Bożych Wiktorii i Józefa
Ulmów z Dziećmi

Jarosławskie
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi
Jasło Miasto Ośrodek Pomocy Rodzinie
i Szkole „Arka Młodych”

7.

Krosno
Miasto

8.

Lesko

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, Oddział Okręgowy
w Krośnie
Stowarzyszenie Kobiet
Bieszczadzkich „Nasza
Szansa”

Adres

Tel oraz e-mail

Zakres udzielanej pomocy

Dni i godziny pracy

ul. Tkaczowa 134
36-040 Boguchwała
Urząd Miejski
w Boguchwale

17/ 8581033,
605289682

Porady psychologiczne, prawne, pomoc
rodzinom dotkniętym przemocą
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji
życiowych.

Prawnik: czwartek od 14.00 do 18.00,
psycholog: poniedziałek od 13.00
do 17.00.
Dyżury co drugi tydzień, naprzemiennie.

ul. Ratuszowa 6
39-200 Dębica
Nagawczyna 177
39-200 Dębica

14/ 6811801
adastram@op.pl
504717112
magdakoczaj@interia.pl

Poniedziałek i wtorek w godzinach
od 8.00 do 11.00.
Kontakt telefoniczny.

ul. Piłsudskiego 29
39-432 Gorzyce

516027911

ul. 3 Maja 45/42
37-500 Jarosław

513025898

Pomoc w przezwyciężeniu trudnych
sytuacji życiowych, poradnictwo.
Edukacja, organizacja pomocy
psychologicznej, poradnictwo
pedagogiczne, prawne.
Poradnictwo rodzinne, pomoc dla rodzin
z problemem uzależnień, pomoc osobom
uwikłanym w problem przemocy w
rodzinie, spotkania z psychologiem,
prawnikiem.
Wspieranie osób z zaburzeniami
psychicznymi.

ul. Krasińskiego 4
38-200 Jasło

886329348

ul. Wojska Polskiego
41
38-400 Krosno
ul. Rynek 8
38-600 Lesko

13/ 4326295
600385593, 600385541
tpdkrosno@op.pl
601556455
skbnaszaszansa@gmail.com

Adres do
korespondencji:

Środa od 17.00 do 18.00, niedziela
od 13.00 do 14.00.

Wtorki, piątki od godziny 16.00 do 18.00.

Działalność informacyjna, profilaktyczna, Od poniedziałku do czwartku
psychoedukacyjna.
w godzinach od 11.00 do 19.00, piątek
od 8.00 do 16.00.
Poradnictwo prawne, psychologiczne,
Porady prawne: sobota od 8.00 do 12.00,
pedagogiczne oraz interwencje Rzecznika psychologiczne i pedagogiczne: wtorek,
Praw Dziecka.
środa i czwartek.
Świetlica środowiskowa dla dzieci
Od poniedziałku do piątku w godzinach
z rodzin, w których występuje przemoc
od 8.00 do 16.00.
lub zagrożonych wystąpieniem zjawiska
przemocy.

9.

Mielec

10.

Przemyśl /
Krasiczyn

11.

Przemyśl
Miasto

ARKA Poradnia
Specjalistyczna i Telefon
Zaufania, Oddział
Terenowy Stowarzyszenia
w Mielcu

Stowarzyszenie Centrum
Wsparcia i Profilaktyki
„SPES”
Caritas Dom Matki
i Dziecka Archidiecezji
Przemyskiej
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Specjalistyczny
Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie SOS
ul. Jana Pawła II 18B
38-600 Lesko
ul. Ks. Arczewskiego
5a

17/ 7730809
grodek.mario73@gmail.com

Poradnictwo specjalistyczne: prawne,
psychologiczne, pedagogiczne, socjalne,
dot. problematyki alkoholowej i innych
uzależnień. Zaburzenia zdrowia.
Logopeda.

Korytniki 14
37 – 741 Krasiczyn

791520836
kontakt.spes@op.pl

Działania na rzecz osób dotkniętych
przemocą domową i kryzysem.

ul. Prądzyńskiego 8
37-700 Przemyśl

16/ 6700093
domsammat@op.pl

Dom stałego pobytu dla kobiet w okresie
okołoporodowym, dla samotnych matek
z małymi dziećmi oraz dla kobiet
i nieletnich dzieci. Pomoc w postaci:
schronienia, wyżywienia i pełnego

39-300 Mielec

Poniedziałek:
psycholog dziecięcy (I,II,III,IV
poniedziałek miesiąca) od 14.30 do
15.30, prawnik (I,II,III,IV poniedziałek
miesiąca) od 17.00 do 19.00.
Wtorek:
duszpasterz (I,II,III wtorek miesiąca)
od 17.00 do 19.00, (IV wtorek miesiąca)
od 17.00 do 19.30, logopeda (IV wtorek
miesiąca ) od 17.00 do 18.00.
Środa:
doradca ds. uzależnień od 17.00
do 18.30 (I, II, V środa miesiąca),
psycholog od 17.00 do 18.30 (II i IV
środa miesiąca), od 18.30 do 19.30
(I, V środa miesiąca), doradca (praca)
od 17.00 do 18.30 (III środa miesiąca).
Czwartek:
lekarz (zaburzenia zdrowia) od 17.30
do 18.30 (I czwartek miesiąca), doradca
(wych.) od 16.00 do 18.00 (II,III,IV
czwartek miesiąca).
Piątek:
prawnik od 16.00 do 18.00 (I piątek
miesiąca), psycholog od 16.00 do 18.00
(III piątek miesiąca), doradca (rodziny)
od 17.00 do 19.00 (IV, V piątek
miesiąca).
Kontakt telefoniczny.
Całodobowo.
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12.

Przeworsk

Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny

ul. Lwowska 16
37-200 Przeworsk
III - piętro pokój
numer 32

Filie:
Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Filia w Jarosławiu

ul. Poniatowskiego 57,
37-500 Jarosław
pokój na I piętrze,
budynek Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Jarosławiu

Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Filia we wsi Kosina,
Gmina Łańcut

37-112 Kosina 211
pokój na parterze

Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Filia w Krośnie

ul. Lewakowskiego 14
38-400 Krosno
II piętro, budynek
Miejskiej Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
w Krośnie

Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Filia w Lubaczowie

ul. Rynek 2-3
37-600 Lubaczów
I piętro

Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Filia w Mielcu

ul. Żeromskiego 34
39-300 Mielec
pokój nr 4, budynek
Powiatowego Centrum
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16/ 6482265
531995236
sppbprzeworsk1@wp.pl
pomocowy telefon
całodobowy: 531995236

utrzymania, poradnictwa w zakresie
regulacji spraw administracyjnych
i socjalno – prawnych, nauki
podstawowych umiejętności
w prowadzeniu gospodarstwa domowego
i wychowania.
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;
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

Osoba pierwszego kontaktu:
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00,
dyżur telefoniczny poza siedzibą,
nr 661137531 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 16.00 do 20.00,
prawnik: wtorek i czwartek od 16.00
do 20.00 oraz w I sobotę od 8.00
do 12.00,
psycholog: poniedziałek i piątek od 16.00
do 20.00 oraz w II sobotę w godzinach
od 8.00 do 12.00,
wolontariusze: poniedziałek od 15.00
do 18.00, wtorek od 16.00 do 20.00,
czwartek od 16.00 do 18.00.
Filie:
Filia w Jarosławiu:
prawnik: wtorek od 17.00 do 20.00
oraz w IV sobotę od 8.00 do 12.00,
psycholog: środa od 15.00 do 19.00
oraz w I sobotę od 8.00 do 12.00,
osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek,
czwartek, piątek od 15.00 do 17.00,
koordynator zadania: II poniedziałek
każdego miesiąca od 15.00 do 17.00.
Filia we wsi Kosina:
Drugi i czwarty tydzień każdego
miesiąca:
prawnik: czwartek od 15.00 do 19.00
oraz w IV sobotę od 8.00 do 12.00,
psycholog: środa od 15.00 do 19.00
oraz w II sobotę od 8.00 do12.00,
osoba pierwszego kontaktu: wtorek
od 16.30 do 18.30,
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Pomocy Rodzinie
w Mielcu
Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Filia w Przemyślu

Pl. Dominikański 3
37-700 Przemyśl
I piętro pokój nr
61,budynek Starostwa
Powiatowego
w Przemyślu

Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Filia w Ropczycach

ul. Rynek 1
39-100 Ropczyce
lokal 325, III piętro,
budynek Towarzystwa
Budownictwa
Społecznego sp. z o.o.
w Ropczycach

Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Filia w Stalowej Woli

ul. 1-sierpnia 26
37- 450 Stalowa Wola
I piętro, budynek ZSP
Nr 2 im. Tadeusza
Kościuszki
„Budowlanka”

Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Filia w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
pokój nr 1, budynek
Starostwa
Powiatowego
w Tarnobrzegu

Punkty
Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Punkt Stały w Sanoku

Stowarzyszenie Przeworsk
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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 zadania: II wtorek każdego
miesiąca od 16.30 do 18.30.
Filia w Krośnie:
Pierwszy i trzeci tydzień każdego
miesiąca:
prawnik: piątek od 15.00 do 19.00
oraz w III sobotę od 8.00 do 12.00,
psycholog: wtorek od 15.00 do 19.00
oraz w I sobotę od 8.00 do 12.00,
osoba pierwszego kontaktu: wtorek
od 13.00 do 15.00, środa i czwartek
od 14.00 do 18.00,
koordynator zadania: I wtorek każdego
miesiąca od 15.00 do 18.00.
Filia w Lubaczowie:
Pierwszy i trzeci tydzień każdego
miesiąca:
prawnik: poniedziałek od 15.00 do 19.00
oraz w I sobotę od 8.00 do 12.00,
psycholog: czwartek od 15.00 do 19.00
oraz w III sobotę od 8.00 do 12.00,
osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek
od 13.00 do15.00, środa od 15.15
do 17.15,
koordynator zadania: III poniedziałek
każdego miesiąca od 15.00 do 18.00.

ul. Jezierskiego 21
38-500 Sanok
I piętro, budynek
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Sanoku

Filia w Mielcu:
Pierwszy, drugi, trzeci tydzień każdego
miesiąca:
prawnik: poniedziałek i czwartek
od 15.00 do 17.00 oraz w I sobotę od 8.00
do 12.00,
psycholog: piątek od 13.00 do 17.00
oraz w II sobotę od 8.00 do 12.00,
osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek
i czwartek od 12.00 do 15.00,
koordynator zadania: I czwartek każdego
miesiąca od 14.00 do 17.00.

37-543 Laszki 36

Filia w Przemyślu:
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– Powiat Bezpieczny –
Punkt Mobilny we wsi
Laszki

budynek przy
Urzędzie Gminy
w Laszkach

Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Punkt Mobilny w Tryńczy

37-204 Tryńcza 381
budynek Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Tryńczy

Stowarzyszenie Przeworsk
– Powiat Bezpieczny –
Punkt Mobilny we wsi
Zarzecze

37-205 Zarzecze 1
budynek Centrum
Kultury w Zarzeczu

prawnik: środa od 14.00 do 18.00
oraz w II sobotę od 8.00 do 12.00,
psycholog: wtorek od 14.00 do 18.00
oraz w III sobotę od 8.00 do 12.00,
osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek
od 14.00 do 18.00, czwartek i piątek
od 13.00 do 17.00,
wolontariusz: poniedziałek od 11.00
do 14.00,
koordynator zadania: I poniedziałek
każdego miesiąca od 14.00 do 17.00.
Filia w Ropczycach:
Drugi i czwarty tydzień każdego
miesiąca:
prawnik: środa od 15.00 do 19.00
oraz w II sobotę od 8.00 do 12.00,
psycholog: wtorek od 15.00 do 19.00
oraz w IV sobotę od 8.00 do 12.00,
osoba pierwszego kontaktu: wtorek, środa
od 12.00 do 15.00,
koordynator zadania: IV wtorek każdego
miesiąca od 15.00 do 18.00.
Filia w Stalowej Woli:
Pierwszy, drugi i trzeci tydzień każdego
miesiąca:
prawnik: poniedziałek i wtorek od 16.00
do 18.00 oraz w I sobotę od 8.00
do 12.00,
psycholog: piątek od 15.00 do19.00
oraz w II sobotę od 8.00 do 12.00,
osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek
i wtorek od 14.00 do 16.00,
koordynator zadania: III wtorek każdego
miesiąca od 15.00 do 17.00.
Filia w Tarnobrzegu:
Pierwszy, drugi i trzeci tydzień każdego
miesiąca:
prawnik: środa od 15.00 do 19.00
oraz w II sobotę od 8.00 do 12.00,

S-I.9452.29.2015.EK

str. 5 z 9

psycholog: czwartek od 15.00 do 19.00
oraz w III sobotę od 8.00 do 12.00,
osoba pierwszego kontaktu: środa,
czwartek od 13.00 do 15.00,
koordynator zadania: I środa każdego
miesiąca od 14.00 do 17.00.
Punkty:
Punkt w Sanoku:
Trzeci tydzień każdego miesiąca:
prawnik: środa od 15.00 do 19.00,
psycholog: czwartek od 16.30 do 20.30,
osoba pierwszego kontaktu: czwartek
od 15.30 do 16.30,
koordynator zadania: III środa każdego
miesiąca od 14.00 do 17.00.
Punkt mobilny we wsi Laszki:
Trzeci czwartek każdego miesiąca:
prawnik, psycholog oraz koordynator
zadania od 16.00 do 19.00,
osoba pierwszego kontaktu od 17.00
do 19.00.
Punkt mobilny w Tryńczy:
Drugi czwartek każdego miesiąca:
prawnik, psycholog oraz koordynator
zadania: od 16.00 do 19.00, osoba
pierwszego kontaktu: od 17.00 do 19.00.

13.

Rzeszów
Miasto

Stowarzyszenie Wspierania ul. Leszczyńskiego 3
Zasobów Ludzkich „Nowy 35-061 Rzeszów
Horyzont”
Ośrodek Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych
Przestępstwem
w Rzeszowie
Filie i punkty:
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17/ 8581033
605289682
nowy-horyzont@wp.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;

Punkt mobilny we wsi Zarzecze:
Czwarty czwartek każdego miesiąca:
prawnik, psycholog oraz koordynator
zadania od 16.00 do19.00, osoba
pierwszego kontaktu od 17.00 do19.00.
Dyżury specjalistów w Rzeszowie:
osoby pierwszego kontaktu dostępne są
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 16.00 pod nr tel. 17/ 8581033
i w godzinach od 16.00 do 18.00
(dyżur telefoniczny pod nr tel.
731528063),
prawnik: poniedziałek od 16.00 do 19.00,
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Filia w Sanoku
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Zamkowa 30
38-500 Sanok

13/ 4608030

Filia w Krośnie
Centrum Wsparcia
Organizacji
Pozarządowych

ul. Grodzka 10
38-400 Krosno

13/ 4743907

Punkt w Dębicy
Internat Zespołu Szkół
Zawodowych

ul. Sienkiewicza 1
39-200 Dębica

14/ 6826240

Punkt w Strzyżowie
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Słowackiego 8
38-100 Strzyżów

17/ 2761109, 2763188,
2763057

Punkt w Czudcu
Gminna Biblioteka
Publiczna

ul. Słoneczna 2
38-120 Czudec

17/ 2771111

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.

wtorek, środa od 16.00 do 18.00,
czwartek, piątek od 16.00 do 19.00,
sobota od 9.00 do 12.00,
psycholog: poniedziałek od 10.00
do 12.00, wtorek od 13.00 do 15.00,
środa od 15.00 do 18.00, piątek (grupa
wsparcia) od 17.00 do 19.30, sobota
od 11.00 do 13.00,
mediator: po uprzednim umówieniu się.
Filie i punkty:
Filia w Sanoku.
Dyżury specjalistów:
osoba pierwszego kontaktu: tel.
570596462, wtorek od 10.00 do 13.00,
czwartek: od 10.00 do 13.00, piątek
od 13.00 do 16.00,
prawnik: wtorek od 12.00 do 16.00,
psycholog: czwartek od 12.00 do 15.00,
piątek (grupa wsparcia) od 15.00 do 17.30
- 2x m-c.
Filia w Krośnie.
Dyżury specjalistów:
osoba pierwszego kontaktu:
tel. 515256298, poniedziałek od 13.00
do 16.00, środa od 12.00 do 15.00,
piątek od 12.00 do 15.00,
prawnik: poniedziałek od 13.00 do 17.00,
psycholog: czwartek od 15.00 do 18.00.
Rejestracja telefoniczna do specjalistów
udzielających porad w punktach odbywa
się przez osobę pierwszego kontaktu
w siedzibie głównej w Rzeszowie
tel. 17/ 8581033
Punkt w Dębicy.
Dyżury specjalistów:
prawnik: środa od 15.00 do 18.00,
psycholog: wtorek od 11.00 do 14.00.
Punkt w Strzyżowie.
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Dyżury specjalistów:
prawnik: poniedziałek od 15.00 do 18.00,
psycholog: piątek od 15.00 do 18.00.

14.

Rzeszów
Miasto

Podkarpacki Ośrodek
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

ul. Fredry 4 / 58
35-959 Rzeszów

17/ 8620122
796600429
porso@poczta.onet.pl

Filie, punkty:
Tyczyn
Urząd Miasta i Gminy

ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn

17/ 2219310, 2219211
wew. 61
tyczyn@tyczyn.pl

Strzyżów
Starostwo Powiatowe

ul. Przecławczyka 15
38-100 Strzyżów

17/ 2765000
starostwo@strzyzowski.pl

Żołynia
Urząd Gminy w Żołyni
(sala ślubów)

ul. Rynek 22
37-110 Żołynia

17/ 2243018, 17/ 2243028
urzad@zolynia.pl

Hyżne
Urząd Gminy Hyżne

Hyżne 103
36-024 Hyżne

17/ 2304560, 17/ 2295002
gmina@hyzne.pl
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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 związanych
z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,
także na zasadach indywidualnego
kształcenia, odpowiednio do wieku
i potrzeb edukacyjnych osób
uprawnionych
4. pokrywanie kosztów czasowego
zakwaterowania lub udzielania
schronienia
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) finansowanie przejazdów środkami
komunikacji publicznej lub pokrywanie
kosztów transportu związanych
z uzyskiwaniem świadczeń i
regulowaniem spraw określonych
w pkt 1 - 6
7. pokrywanie kosztów żywności
lub bonów żywnościowych;
8. pokrywanie kosztów zakupu odzieży,
bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej

Punkt w Czudcu.
Dyżury specjalistów:
prawnik: poniedziałek od 11.00 do 14.00,
psycholog: piątek od 11.00 do 14.00.
Osoby pierwszego kontaktu:
od poniedziałku do piątku od 8.00
do 16.00 pod nr tel. 17/ 8620122,
od 16.00 do 18.00 pod nr kom.
796600429,
psycholog – pomoc indywidualna
i psychoterapia grupowa, grupa osób
pokrzywdzonych i grupa członków
rodziny:
I i II poniedziałek m-ca od 10.00
do 13.00, II i III środa m-ca od 16.00
do 19.00.
Dyżury specjalistów w Rzeszowie:
poniedziałek od 16.00 do 18.00, wtorek
od 16.00 do 18.00, środa od 8.00
do 10.00, czwartek od 10.00 do 12.00,
piątek od 16.00 do 18.00, sobota od 10.00
do 12.00, tel. 17/ 8620122, kom.
796600429
Filie, punkty:
Tyczyn
porady prawne : każdy czwartek miesiąca
od 15.00 do 17.30,
porady psychologiczne: druga i trzecia
środa miesiąca od 15.45 do 18.45.
Strzyżów
porady prawne: każdy poniedziałek
miesiąca od 13.00 do 15.30,
porady psychologiczne: dwa ostatnie
piątki miesiąca od 12.00 do 14.30.
Żołynia
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porady prawne: pierwsza środa miesiąca
od 14.00 do 17.00,
porady psychologiczne: pierwsza środa
miesiąca od 14.00 do 17.00.

15.

Stalowa
Wola

Stowarzyszenie Ruch
Pomocy Psychologicznej
„Integracja”

16.

Stalowa
Wola

Stowarzyszenie Na Rzecz
Osób Dotkniętych
Przemocą w Rodzinie

ul. Słowackiego 4a/5
37-400 Nisko
Adres do
korespondencji:
ul. Polna 18
37-464 Stalowa Wola
Al. Jana Pawła II 5
37-450 Stalowa Wola

15/ 6425293,
15/ 6425299
sowiik@sowiik.pl
rpp.integracja@gmail.com

Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka
Wsparcia i Interwencji Kryzysowej,
realizacja zadań gminy i powiatu
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.

15/8420940
512939994
tarczastw@wp.pl

Pomoc osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie, budowa systemu profilaktyki
i pomocy osobom dotkniętym przemocą
domową w oparciu o lokalne instytucje
i organizacje pozarządowe
i samorządowe, kształtowanie
świadomości społecznej w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prowadzenie świetlicy
socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży
z rodzin dotkniętych problemem
przemocy oraz rodzin o niskim statusie
materialnym.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
dla kobiet dotkniętych przemocą
w rodzinie, poradnictwo i wsparcie
psychologiczne, pedagogiczne.

tarczastw@wp.pl

17.

Tarnobrzeg
Miasto

Stowarzyszenie Kobiety
Wobec Przemocy
Alkoholowej w Rodzinie

ul. Konstytucji 3-go
Maja 11
39-400 Tarnobrzeg

509456056
swietlicatbg@o2.pl

Hyżne
porady prawne: każda środa miesiąca
od 14.00 do 16.30,
porady psychologiczne: druga i trzecia
środa miesiąca od 13.00 do 15.30.
24 godziny na dobę w sprawach
kryzysowych, w tym przyjęcia do hostelu.
Pomoc ambulatoryjna wg godzinach
pracy terapeutów SOWiIK.

Punkt Informacyjny: wtorek w godzinach
od 16.00 do 18.00.
Porady psychologiczne: środy od 16.00
do 18.00.
Porady prawne: piątki w godzinach
od 16.00 do 18.00.
Świetlica jest czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00,
Punk Konsultacyjny pracuje we wtorki
i czwartki w godzinach od 17.00
do 19.00.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
(-)
Monika Prokop
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