PODKARPACKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W RZESZOWIE
Rzeszów, 2021-07-05
Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Lp.

Gmina/
Powiat/
Miasto
na prawach
powiatu

Nazwa
podmiotu/
organizacji
pozarządowej

Adres

Telefon oraz e-mail

1.

Dębica/
Powiat Dębicki

Podkarpacki
Ośrodek Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
w Rzeszowie
Lokalny Punkt
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Dębicy

ul. Wielopolska 23 17/ 8620122
III p.
796600429
39-200 Dębica
porso@poczta.onet.pl

2.

Dębica

ul. Mościckiego 26 782126111
39-200 Dębica
adastram@op.pl

3.

Górno/
Powiat
Rzeszowski

Stowarzyszenie
Pomocy
Społecznej
„Ad Astram”
Stowarzyszenie
Wsparcia Osób
i Rodzin
„Orchidea”

ul. Rzeszowska 3/1 stowarzyszenieorchidea@
36-051 Górno
interia.pl

Dni i godziny pracy

Opis zakresu działania,
udzielanej pomocy

Jednostka
całodobowa
i całoroczna
TAK/NIE

Podmiot/
organizacja
zapewnia
schronienie
TAK/NIE

Poradnictwo prawne dla osób
pokrzywdzonym przestępstwem
przemocy w rodzinie i osób im
najbliższych.
Poradnictwo psychologiczne
dla osób pokrzywdzonym
przestępstwem przemocy
w rodzinie, osób im najbliższych
oraz świadków tych przestępstw.
W szczególnych i uzasadnionych
przypadkach udzielana jest
doraźna pomoc materialna.
Klienci przyjmowani są po
uprzednim umówieniu się
telefonicznym lub osobistym.
Od poniedziałku
Pomoc w przezwyciężeniu
do piątku w godzinach trudnych sytuacji życiowych,
od 7.30 do 15.30.
poradnictwo.

Nie

Liczba miejsc
noclegowych/
hostelowych
Nie

Nie

Nie

Stowarzyszenie działa
przez cały rok.

Nie

Nie

Poniedziałek
w godzinach od 11.00
do 15.00

Pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównanie szans tych rodzin
i osób, przeciwdziałanie przemocy
domowej oraz ochrona jej ofiar
poprzez działania profilaktyczne,

4.

Jarosław
Miasto

Stowarzyszenie
„Nowa Kultura”

ul. 3 Maja 12
37-500 Jarosław

16/6216256

5.

Jasło

Stowarzyszenie
„Twój Potencjał”
w Jaśle

ul. Floriańska 18
38-200 Jasło

669056479
twoj.potencjal.jaslo@
interia.pl

Codziennie
w godzinach od 8.00
do 15.00.
Udzielanie
poradnictwa prawnego
- 2 razy w miesiącu
po 2 godziny,
udzielanie wsparcia
psychologicznego 1 godzina tygodniowo,
udzielanie
poradnictwa
socjalnego - 2 razy
w miesiącu
po 2 godziny,
udzielanie
poradnictwa
medycznego 2 razy w miesiącu
po 1 godzinie,
prowadzenie grupy
wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie cykliczne spotkania
cotygodniowe
po 1,5 godziny,
prowadzenie terapii

interwencyjne i edukacyjne,
wdrażanie prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku
do dzieci i młodzieży w rodzinach,
wspieranie wychowawczej
i socjalizacyjnej funkcji rodziny,
działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych,
promowanie i organizowanie
wolontariatu, szczególnie
w sprawach pomocy rodzinom
potrzebującym wsparcia,
współpraca z organizacjami
pożytku publicznego w celu
wspierania osób i rodzin.
Poradnictwo i pomoc
psychologiczna.
Realizacja zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie przez
Ośrodek Wsparcia w ramach
dotacji przyznanej przez Miasto
Jasło w formie: poradnictwa
prawnego, wsparcia
psychologicznego, poradnictwa
socjalnego, poradnictwa
medycznego, grupy wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie,
terapii indywidualnej
ukierunkowanej na wsparcie ofiary
przemocy w rodzinie oraz nabycie
umiejętności ochrony przed osobą
stosującą przemoc w rodzinie,
konsultacji wychowawczych
pedagogicznych.

Nie

Nie

Nie

Nie
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6.

Krosno Miasto

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy
w Krośnie

ul. Grodzka 10
38-400 Krosno
Centrum
Wspierania
Organizacji
Pozarządowych

13/4326295
tpdkrosno@op.pl

7.

Lesko

Stowarzyszenie
Kobiet
Bieszczadzkich
„Nasza Szansa”

ul. Jana Pawła II
18B
38-600 Lesko

13/4927252
601556455
skbnaszaszansa@gmail.com

indywidualnej
ukierunkowanej
na wsparcie ofiary
przemocy w rodzinie
oraz nabycie
umiejętności ochrony
przed osobą stosującą
przemoc w rodzinie 1,5 godziny
tygodniowo,
udzielanie konsultacji
wychowawczych
przez pedagoga dwa razy w miesiącu
po 2 godziny.
Godziny udzielania
świadczeń ustalane
są zgodnie
z harmonogramem
według potrzeb
świadczeniobiorców.
Wtorek w godzinach
od 12.00 do 14.00,
środka w godzinach
od 14.00 do 16.00,
czwartek w godzinach
od 10.00 do 13.00
i od 17.00 do 19.00.
Od 15 czerwca do 30
października 2021 r.
-

Pomoc psychologiczna - czwartek,
psychoterapeutyczna - wtorek,
pedagogiczna - środa, Rzecznika
Praw Dziecka - czwartek.

Nie

Nie

Celem Stowarzyszenia
jest aktywne wpływanie
na zwiększenie udziału zwłaszcza
kobiet w życiu gospodarczym,
społecznym i politycznym,
w szczególności: kreowanie
pozytywnych wzorców
aktywności zawodowej
i społecznej osób z małych miast,
środowisk wiejskich i miejskowiejskich, poprawa szans kobiet
poszukujących pracy, wspieranie

Nie

Nie
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8.

Leżajsk

Stowarzyszenie
Sursum Corda

9.

Leżajsk/Powiat
Leżajski

Podkarpacki
Ośrodek Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego

ul. M.C.
Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Starostwo
Powiatowe
ul. Mickiewicza
20
37-300 Leżajsk

882015438
npp@starostwo.lezajsk.pl

Od poniedziałku
do piątku
w godzinach od 7.30
do 15.30.

17/ 8620122
796600429
porso@poczta.onet.pl

Czwartek
w godzinach od 11.00
do 15.00

kobiet na rynku pracy,
organizowanie poradnictwa
i pomocy psychologicznej
kobietom w okresie ciąży
i na urlopach wychowawczych
oraz w innych trudnych
sytuacjach życiowych, które
grożą wykluczeniem z życia
zawodowego i społecznego,
pomoc prawna kobietom
zagrożonym mobbingiem,
w trudnej sytuacji życiowej,
samotnych, przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie,
propagowanie partnerskiego
modelu rodziny oraz podkreślenie
wartości pracy kobiety na rzecz
gospodarstwa domowego,
tworzenie warunków
sprzyjających integracji
zawodowej i towarzyskiej
członków Stowarzyszenia
oraz ich rodzin. Koncentrowanie
działań wokół problemów
rozumienia i promowania praw
kobiet, eliminowanie
stereotypowego traktowania
kobiet. Działalność szkoleniowoedukacyjna. Działalność
wydawnicza. Ochrona zdrowia
i profilaktyka. Świetlica
środowiskowa - działalność
zawieszona.
Nieodpłatna pomoc prawna,
nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie, nieodpłatne
mediacje.
Stowarzyszenie prowadzi Ośrodki
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Poradnictwo prawne dla osób

Nie podano.

Nie podano.

Nie

Nie
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w Rzeszowie
Lokalny Punkt
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Leżajsku

10.

Łańcut/Powiat
Łańcucki

Podkarpacki
Ośrodek Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
w Rzeszowie
Lokalny Punkt
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Leżajsku

ul. Piłsudskiego
70/26
37-100 Łańcut

17/ 8620122
796600429
porso@poczta.onet.pl

Piątek w godzinach
od 10.00 do 14.00.

11.

Mielec

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski
w Mielcu

ul. Chopina 8/104
39-300 Mielec

17/ 5836621
698673486
793847217
tpdmielec51@interia.pl

W roku szkolnym
świetlice pracują
w godzinach od 12.00
do 18.00,
na wakacjach
w godzinach od 8.00
do 18.00.

pokrzywdzonych przestępstwem
przemocy w rodzinie i osób
im najbliższych.
Poradnictwo psychologiczne
dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem przemocy
w rodzinie, osób im najbliższych
oraz świadków tych przestępstw.
W szczególnych i uzasadnionych
przypadkach udzielana jest
doraźna pomoc materialna.
Klienci przyjmowani
są po uprzednim umówieniu się
telefonicznym lub osobistym.
Stowarzyszenie prowadzi Ośrodki
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Poradnictwo prawne dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem
przemocy w rodzinie i osób
im najbliższych.
Poradnictwo psychologiczne
dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem przemocy
w rodzinie, osób im najbliższych
oraz świadków tych przestępstw.
W szczególnych i uzasadnionych
przypadkach udzielana
jest doraźna pomoc materialna.
Klienci przyjmowani
są po uprzednim umówieniu się
telefonicznym lub osobistym.
Prowadzenie świetlic
profilaktyczno-wychowawczych
w formie specjalistycznoopiekuńczej i opiekuńczej
w trosce o jakość warunków życia
dziecka, jego wielostronny
rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo,
podmiotowość i godność,
a w szczególności: tworzenie
społecznego ruchu na rzecz

Nie

Nie

Nie podano.

Nie podano.
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12.

Mielec

Stowarzyszenie
„Wspieramy
Rodziny”

ul. Biernackiego
9/21
39-300 Mielec

509181696
zachatka@interia.pl

-

pomocy dzieciom,
przeciwdziałanie zagrożeniom
zdrowotnym i ekologicznym:
upowszechnianie zdrowego stylu
życia, kultury fizycznej i sportu,
zachowań proekologicznych,
ochrona dzieci przed patologią
społeczną, przemocą, złym
traktowaniem, bezprawnym
wykorzystywaniem pracy dzieci,
dyskryminacją i innymi formami
wykorzystywania i krzywdzenia
oraz pomoc dzieciom - ofiarom
wypadków losowych,
komunikacyjnych i przestępstw,
upowszechnianie prorodzinnego,
środowiskowego modelu opieki;
zapobieganie wychowywaniu się
dziecka poza rodziną;
podejmowanie działań
zmierzających do poprawy
pozarodzinnej (instytucjonalnej)
opieki nad dzieckiem, łagodzenie
skutków ubóstwa rodzin
wychowujących dzieci,
upowszechnianie i ochrona praw
człowieka, swobód
obywatelskich; upowszechnianie
samorządności, samoobsługi,
samopomocy i wychowania
obywatelskiego dzieci.
Inicjowanie, wspieranie,
rozwijanie i propagowanie
wszelkich postaw i działań
sprzyjających wszechstronnemu
rozwojowi dzieci i młodzieży,
dorosłych, w tym osób starszych
oraz społeczności lokalnej,
a w szczególności: wspomaganie
działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
Działania na rzecz rozwoju

Nie podano.

Nie podano.
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intelektualnego, psychicznego
i fizycznego dzieci, młodzieży
i dorosłych. Upowszechnianie
kultury fizycznej oraz promocja
zdrowego trybu życia.
Profilaktyka zdrowotna osób
w podeszłym wieku. Działanie
na rzecz promocji i ochrony
zdrowia dzieci, młodzieży
i dorosłych. Działania wspierające
osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej.
Wyrównywanie szans dzieci,
młodzieży i dorosłych
zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Działania na rzecz
wsparcia osób niepełnosprawnych
i osób w podeszłym wieku.
Profilaktyka i przeciwdziałanie
uzależnieniom, przemocy
w rodzinie, bezdomności i innym
patologiom społecznym.
Działania o charakterze
turystycznym i krajoznawczym.
Upowszechnianie wolontariatu.
Propagowanie idei społeczeństwa
obywatelskiego. Działania
na rzecz przedsiębiorczości
i ekonomii społecznej.
Wspieranie rodzin poprzez
poradnictwo specjalistyczne:
prawne, psychologiczne, socjalne,
mediacje. Działania na rzecz
integracji i reintegracji
zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Promocja
działalności organizacji
pozarządowych. Działania
na rzecz tożsamości narodowej
i przeciwdziałania dyskryminacji
mniejszości narodowej. Działania
str. 7 z 15

13.

Mielec

Stowarzyszenie
Trzeźwościowe
„Nowe Życie”

ul. Chopina 8
39-300 Mielec

17/ 5834000
stowarzyszenie@nowezycie.
mielec.pl

-

14.

Nisko

Lokalny Punkt
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Nisku

ul. Mickiewicza 4
37-400 Nisko

530380330
(osoba pierwszego kontaktu)
530310340
(dyżur całodobowy 7 dni
w tygodniu)

Środa w godzinach
od 10.00 do 15.00,
czwartek
w godzinach od 13.00
do 18.00, piątek
w godzinach od 13.00
do 18.00.

na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn. Tworzenie ośrodków
wsparcia dla dzieci i osób
starszych.
Promowanie postaw społecznych
wpływających na umiejętności
ważne dla zdrowia i trzeźwości
osób dorosłych. Prowadzenie
profilaktycznych, informacyjnych
i psychoedukacyjnych
programów, szczególnie
dla młodzieży i grup
podwyższonego ryzyka,
propagujących trzeźwy styl życia.
Zwiększanie skuteczności
i dostępności terapii dla osób
uzależnionych od alkoholu
oraz dla członków ich rodzin.
Wspieranie działalności
środowisk wzajemnej pomocy
na rzecz osób z problemami
alkoholowymi i ich bliskich.
Podejmowanie współpracy
z instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz
zmniejszania rozmiarów
występujących problemów
alkoholowych oraz zwiększanie
zasobów niezbędnych do radzenia
sobie z tymi problemami.
Całodobowy dyżur telefoniczny
dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem. Świadczenie
pomocy przez tłumacza
w porozumiewaniu się
z przedstawicielami organów
administracji publicznej, organów
ścigania oraz w tłumaczeniu
dokumentacji. Pomoc prawna
w tym alternatywne metody
rozwiązywania konfliktów.
Pomoc psychologiczna. Pomoc

Nie podano.

Nie podano.

Tak

Nie
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15.

Nowa Dęba

16.

Nozdrzec

17.

Orły

18.

Przemyśl Miasto

Lokalny Punkt
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
Punkt
nieodpłatnej
pomocy prawnej
w Nozdrzcu
Stowarzyszenie
„Nowa Kultura”
Lokalny Punkt
Pomocy
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
Caritas Dom Matki
i Dziecka
Archidiecezji
Przemyskiej

psychoterapeutyczna
i psychiatryczna. Pomoc
materialna: organizowanie
i finansowanie kursów
podnoszących kwalifikacje
zawodowe, organizowanie
turnusów kolonijnych dla dzieci
i młodzieży, pokrywanie kosztów
żywności lub bonów
żywnościowych, pokrywanie
kosztów zakupu środków
czystości i higieny osobistej,
pokrywanie kosztów zakupu
bielizny, odzieży, obuwia,
pokrywanie kosztów czasowego
zakwaterowania lub schronienia.
Pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem.

ul. Leśna 26
39-460 Nowa
Dęba

530100330

Środa w godzinach
od 14.30 do 18.30.

36-245 Nozdrzec
63
Dom Strażaka

13/ 4398020

Porady prawne.

ul. Przemyska
37-716 Orły

607244740
infolinia: 16/ 6525252
(całodobowa 7 dni
w tygodniu)
pomoc.orly@gmail.com

Od poniedziałku
do piątku
w godzinach od 8.00
do 12.00.
Czwartek
w godzinach od 15.00
do 19.00.

ul. Prądzyńskiego
8
37-700 Przemyśl

16/ 6700093
domsammat@op.pl

Całodobowo.

Nie podano.

Nie podano.

Jednostka
całoroczna.

Nie

Pomoc psychologiczna,
psychiatryczna, prawna.

Nie

Nie

Dom stałego pobytu dla kobiet
w okresie okołoporodowym,
dla samotnych matek z małymi
dziećmi oraz dla kobiet i nieletnich
dzieci z tytułu interwencji
kryzysowej w rodzinie. Dom
Matki i Dziecka zapewnia:
schronienie, pełne wyżywienie
i utrzymanie, pomoc
w regulowaniu spraw
administracyjnych i socjalnoprawnych, pomoc w nabywaniu

Tak

Tak
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19.

Przemyśl Miasto

Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci

ul. Plac
Dominikański 3
37-700 Przemyśl

20.

Przemyśl Miasto

Caritas
Archidiecezji
Przemyskiej

ul. Kapitulna 1
37-700 Przemyśl

21.

Przemyśl Miasto

Okręgowy
Ośrodek Pomocy
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Przemyślu

ul. Ks. Piotra
Skargi 7/1 lok. 33
37-700 Przemyśl

podstawowych umiejętności
w prowadzeniu gospodarstwa
domowego i umiejętności
opiekuńczo-wychowawczych.
16/ 6783382
Od poniedziałku
Organizacja wypoczynku letniego,
tpd@o2.pl
do piątku w godzinach pomoc materialna dla dzieci,
od 7.30 do 15.30.
dyżury Społecznego Rzecznika
Dyżury Społecznego
Praw Dziecka.
Rzecznika Praw
Dziecka: każdy wtorek
w godzinach od 9.00
do 14.00,
tel. 16/6783382
16/ 6769060
Poniedziałek, środa,
Udzielanie wsparcia przez
przemysl@caritas.pl
czwartek, piątek
pracowników socjalnych,
w godzinach od 8.00
psychologów i innych
do 15.00, wtorek
specjalistów, zatrudnionych
w godzinach od 13.00 w Centrum Integracji Społecznej
do 20.00, sobota
oraz specjalistów w Poradni
w godzinach od 9.00
Rodzinnej, działalność świetlicy
do 13.00.
socjoterapeutycznej
„Perspektywa”, realizacja
programów aktywizacji
zawodowej i integracji społecznej
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
607244747
Poniedziałek, środa,
Pomoc w znalezieniu
16/ 6525252
czwartek, piątek
bezpiecznego schronienia.
Pomoc.przemysl@gmail.com w godzinach od 8.00
Wsparcie prawne – pomoc
do 15.00, wtorek
w przygotowaniu, napisaniu
w godzinach od 13.00 i złożeniu wniosków, analiza
do 20.00, sobota
dokumentacji prawnej, bezpłatna
w godzinach od 9.00
pomoc prawna, w tym w formie
do 13.00.
alternatywnych metod
rozwiązywania konfliktów,
bezpłatna pomoc psychologa,
psychoterapeuty, psychiatry,
pomoc materialna –
dofinansowanie kosztów zakupu
żywności, dofinansowanie
do kosztów związanych z opieką
nad dziećmi w żłobkach i klubach

Nie podano.

Nie podano.

Nie podano.

Nie podano.

Nie podano.

Nie podano.
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22.

Przeworsk

Stowarzyszenie
ul. Lwowska 16
Przeworsk 37-200 Przeworsk
Powiat Bezpieczny

531995236
(pomocowy telefon
całodobowy)
sppbprzeworsk1@wp.pl

Poniedziałek
w godzinach od10.00
do 20.00, wtorek
w godzinach od 8.00
do 20.00, środa
w godzinach od 8.00
do 20.00, czwartek
w godzinach od 8.00
do 19.00, piątek
w godzinach od 8.00
do 18.00, sobota
w godzinach od 8.00
do15.00.

dziecięcych, dofinansowanie
do kosztów zakupu odzieży,
środków higieny osobistej,
środków czystości,
dofinansowanie do zakupów
leków, przedmiotów
ortopedycznych dofinansowanie
do czynszu i opłat za media pomoc
w zakresie zdobycia kwalifikacji
zawodowych lub
przekwalifikowania zawodowego.
Nieodpłatna pomoc dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem,
świadków oraz osób
im najbliższych: pomoc prawna,
w tym alternatywne metody
rozwiązywania konfliktów, pomoc
psychologiczna, psychoterapia,
pokrywanie kosztów świadczeń
zdrowotnych, lekarstw w zakresie,
w którym lek nie podlegałby
refundacji lub w części, w której
nie jest refundowany, wyrobów
medycznych, w tym materiałów
opatrunkowych, przedmiotów
ortopedycznych oraz środków
pomocniczych, w zakresie
niezbędnym w procesie
leczniczym doznanego uszczerbku
na zdrowiu wynikającego
z przestępstwa lub jego następstw,
pokrywanie kosztów związanych
z kształceniem w szkołach
i przedszkolach publicznych,
w tym w ramach indywidualnego
nauczania, a także w przypadku
realizacji obowiązku
przedszkolnego, szkolnego
lub obowiązku nauki poza szkołą,
finansowanie okresowych dopłat
do bieżących zobowiązań
czynszowych i opłat za energię

Tak

Nie
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23.

Rzeszów Miasto/ Podkarpacki
Powiat
Ośrodek Rozwoju
Rzeszowski
Społeczeństwa
Obywatelskiego
Ośrodek Pomocy
Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Rzeszowie

ul. Fredry 4 pok.
57-58
35-959 Rzeszów

17/ 8620122
796600429
porso@poczta.onet.pl

Poniedziałek
w godzinach od 8.00
do 15.00, wtorek
w godzinach od 12.00
do 20.00, środa
w godzinach od 8.00
do 15.00, czwartek
w godzinach od 8.00
do 15.00, piątek
w godzinach od 8.00
do 15.00, sobota
w godzinach od 8.00
do 12.00.

cieplną, energię elektryczną, gaz,
wodę, opał, odbiór nieczystości
stałych i płynnych za lokal
mieszkalny lub dom
jednorodzinny, do którego osoba
uprawniona posiada tytuł prawny,
finansowanie przejazdów środkami
komunikacji publicznej
lub pokrywanie kosztów transportu
związanych z uzyskiwaniem
świadczeń pomocowych,
pokrywanie kosztów żywności;
zakupu odzieży, bielizny, obuwia,
środków czystości i higieny
osobistej; finansowanie kosztów
zorganizowanego wyjazdu
uprawnionego małoletniego;
finansowanie kosztów wyjazdu:
osoby uprawnionej wraz
z małoletnim, nad którym
sprawuje pieczę, uprawnionego
małoletniego wraz z osobą,
pod której pieczą pozostaje,
podczas którego udzielana będzie
pomoc; pomoc świadkom
i osobom im najbliższym poprzez
udzielanie pomocy
psychologicznej.
Poradnictwo prawne dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem
przemocy w rodzinie i osób
im najbliższych. Poradnictwo
psychologiczne dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem
przemocy w rodzinie, osób
im najbliższych oraz świadków
tych przestępstw. W szczególnych
i uzasadnionych przypadkach
udzielana jest doraźna pomoc
materialna. Klienci przyjmowani
są po uprzednim umówieniu się
telefonicznym lub osobistym.

Nie

Nie
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24.

Powiat Sanocki
Gmina Miasto
Sanok

Stowarzyszenie
Wychowawców
„ELEUSIS”
w Sanoku

ul. Zielona 39
38-500 Sanok

605049146
kchowaniec1@o2.pl

Kontakt telefoniczny,
ustalenie daty
i godziny spotkania.

25.

Sędziszów
Małopolski

ul. Jana Pawła II
27
39-120 Sędziszów
Małopolski

brak

Po wcześniejszym
uzgodnieniu.

26.

Sędziszów
Małopolski

ul. Potockich 17
39-120 Sędziszów
Małopolski

brak

Po wcześniejszym
uzgodnieniu.

27.

Sędziszów
Małopolski

Parafialny Zespół
„Caritas”
przy Parafii
pw. Narodzenia
NMP
Parafialny Zespół
„Caritas”
przy Parafii
pw. Miłosierdzia
Bożego
Klasztor Braci
Kapucynów

Prowadzenie poradnictwa
pedagogicznego. Udzielanie
pomocy rodzinom niewydolnym
wychowawczo. Inicjowanie
tworzenia przyjacielskich grup
wsparcia dla dzieci i młodzieży
ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Pomoc finansowa, pomoc
rzeczowa.

17/ 2216054

Po wcześniejszym
uzgodnieniu.

28.

Sędziszów
Małopolski/
Powiat
RopczyckoSędziszowski

Podkarpacki
Ośrodek Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
w Rzeszowie
Lokalny Punkt
Pomocy
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Sędziszowie
Małopolskim

ul. Jana Pawła II
42
39-120 Sędziszów
Małopolski
ul. Potockich 17
39-120 Sędziszów
Małopolski

17/ 8620122
796600429
porso@poczta.onet.pl

29.

Powiat
Stalowowolski/
Gmina Stalowa
Wola
Strzyżów

Stowarzyszenie
Ruch Pomocy
Psychologicznej
„Integracja”
Podkarpacki
Ośrodek Rozwoju

ul. Polna 18
37-464 Stalowa
Wola

15/ 6425293
sowiik@sowiik.pl

Czwartek w godzinach Poradnictwo prawne dla osób
od 10.00 do 14.00
pokrzywdzonych przestępstwem
przemocy w rodzinie i osób
im najbliższych. Poradnictwo
psychologiczne dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem
przemocy w rodzinie, osób
im najbliższych oraz świadków
tych przestępstw. W szczególnych
i uzasadnionych przypadkach
udzielana jest doraźna pomoc
materialna. Klienci przyjmowani
są po uprzednim umówieniu się
telefonicznym lub osobistym.
SOWiIK - placówka
Prowadzenie Stalowowolskiego
całodobowa
Ośrodka Wsparcia i Interwencji
i całoroczna.
Kryzysowej (SOWiIK).

ul. Parkowa 7 pok.
108

17/ 8620122
796600429

30.

Środa w godzinach
od 10.00 do 14.00

Nie podano.

Nie podano.

Nie

Nie

Pomoc finansowa, pomoc
rzeczowa.

Nie

Nie

Pomoc finansowa, pomoc
rzeczowa.

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak
(dotyczy
SOWiIK)

Tak
(dotyczy
SOWiIK)

Nie

Nie

Poradnictwo prawne dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem
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Społeczeństwa
Obywatelskiego
w Rzeszowie
Lokalny Punkt
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Strzyżowie

38-100 Strzyżów

porso@poczta.onet.pl

31.

Tarnobrzeg
Miasto

Stowarzyszenie
Kobiety Wobec
Przemocy
Alkoholowej
w Rodzinie

ul. Konstytucji 3- 509456056
go Maja 11
swietlicatbg@o2.pl
39-400 Tarnobrzeg

32.

Tarnobrzeg
Miasto

Stowarzyszenie
Profilaktyczne
„BRZEG”

ul. Skarbka 30
604547349
39-400 Tarnobrzeg chabelgosia@gmail.com

33.

Tarnobrzeg
Miasto

Lokalny Punkt
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem

Al. Niepodległości 530100330
9
39-400 Tarnobrzeg

przemocy w rodzinie i osób
im najbliższych. Poradnictwo
psychologiczne dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem
przemocy w rodzinie, osób
im najbliższych oraz świadków
tych przestępstw. W szczególnych
i uzasadnionych przypadkach
udzielana jest doraźna pomoc
materialna. Klienci przyjmowani
są po uprzednim umówieniu się
telefonicznym lub osobistym.
Świetlica jest czynna
Prowadzenie świetlicy dla dzieci
od poniedziałku
i młodzieży z rodzin dotkniętych
do piątku w godzinach problemem przemocy oraz rodzin
od 14.00 do 18.00.
o niskim statusie materialnym.
Punkt Konsultacyjny
Prowadzenie Punktu
jest czynny we wtorki Konsultacyjnego dla kobiet
i czwartki
dotkniętych przemocą w rodzinie,
w godzinach od 17.00 poradnictwo i wsparcie psychologa
do 19.00.
i pedagoga oraz osób
przygotowanych i przeszkolonych
do pracy z osobami dotkniętymi
przemocą domową.
Brak.
Wspieranie rozwoju dzieci
i młodzieży. Propagowanie
zdrowego stylu życia wśród
młodzieży. Prowadzenie zajęć
profilaktycznych z dziećmi
i młodzieżą. Prowadzenie
poradnictwa psychologicznopedagogicznego. Organizowanie
i prowadzenie grup
terapeutycznych, terapii
indywidualnej i terapii rodzinnej.
Wtorek w godzinach
Świadczenie pomocy przez osoby
od 14.00 do 18.00,
pierwszego kontaktu, całodobowy
środa w godzinach
dyżur telefoniczny dla osób
od 10.00 do 14.00,
pokrzywdzonych przestępstwem,
czwartek w godzinach pomoc prawna, psychologiczna,
od 14.00 do 18.00.
psychoterapeutyczna
i psychiatryczna, pomoc

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie
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34.

Tyczyn/Powiat
Rzeszowski

Podkarpacki
Ośrodek Rozwoju
Społeczeństwa
Obywatelskiego
w Rzeszowie
Lokalny Punkt
Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Tyczynie

ul. Św. Krzyża 14
36-020 Tyczyn

17/ 8620122
796600429
porso@poczta.onet.pl

Wtorek w godzinach
od 10.00 do 14.00

35.

Zarszyn

Krąg
Stowarzyszenia
Pomoc Rodzinie
im. św. ks.
Zygmunta
Gorazdowskiego
w Nowosielcach

Nowosielce 292
38- 533
Nowosielce

609225832

Według potrzeb.

materialna.
Poradnictwo prawne dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem
przemocy w rodzinie i osób
im najbliższych. Poradnictwo
psychologiczne dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem
przemocy w rodzinie, osób
im najbliższych oraz świadków
tych przestępstw. W szczególnych
i uzasadnionych przypadkach
udzielana jest doraźna pomoc
materialna. Klienci przyjmowani
są po uprzednim umówieniu się
telefonicznym lub osobistym.
Udzielanie pomocy socjalnej.
Udzielanie wsparcia duchowego.
Udzielanie pomocy w nauce.
Przydzielanie stypendium
dla biednych dzieci. Prowadzenie
pracy wychowawczo-oświatowej.
Prowadzenie zajęć rekreacyjnosportowych. Przeciwdziałanie
alkoholizmowi i narkomanii.

Nie

Nie

Nie

Nie
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