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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach jest jednostką organizacyjną Powiatu
Siedleckiego, która między innymi realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Jednostka realizuje zadanie na rzecz mieszkańców Powiatu Siedleckiego, tj. dla
mieszkańców 13 gmin:
• gminy miejsko-wiejskie: Mordy
• gminy wiejskie: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce,
Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe
albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste (…),
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające
ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych
przemocą.

współmałżonkowie

Osobą dotkniętą
przemocą w rodzinie
może być każdy!
a w szczególności

partnerzy w związkach
nieformalnych
dzieci
osoby starsze

osoby niepełnosprawne
Przemoc w rodzinie jest działaniem:
•
•
•
•
•

zamierzonym,
wykorzystującym przewagę sił,
skierowanym przeciw członkowi rodziny,
naruszającym prawa i dobra osobiste,
powodującym cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie czy też przemoc domowa jest rozumiana jako przemoc fizyczna, psychiczna,
seksualna lub ekonomiczna. Formą przemocy jest także zaniedbanie.
Przemoc fizyczna – są to działania bezpośrednie z użyciem siły, których efektem
jest nieprzypadkowe zranienie tj. popychanie, bicie otwartą ręką/pięścią/przedmiotami,
użycie broni, oblewanie wrzątkiem/substancjami żrącymi, duszenie, szczypanie, kopanie,
obezwładnianie, itp.
Przemoc psychiczna – wykorzystuje mechanizmy psychologiczne, np. kontrolowanie,
wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, krytykowanie, narzucanie własnych
poglądów, szantażowanie, stosowanie gróźb, ograniczanie kontaktów z innymi ludźmi.
Przemoc psychiczna prowadzi do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, czasami
jest trudna do identyfikacji (rzadziej spostrzegana niż przemoc fizyczna).
Przemoc seksualna – wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia
potrzeb seksualnych osoby stosującej przemoc, np. nieakceptowanych praktyk seksualnych,
pieszczot, seksu z osobami trzecimi, sadystycznych form współżycia, ale również wyśmiewanie
zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – jest formą przemocy prowadzącą do całkowitego uzależnienia
finansowego od osoby stosującej przemoc np. uniemożliwianie podjęcia pracy, okradanie,
zaciąganie kredytów/pożyczek wbrew woli współmałżonka, odbieranie/ograniczanie zarobionych
pieniędzy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny.
Zaniedbanie – ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych,
tj. brak opieki, uniemożliwianie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych związanych
ze snem, jedzeniem i higieną.
Przemoc nie jest zachowaniem incydentalnym i zwykle powtarza się według określonego schematu,
tworząc cykle.
W cyklu przemocy można wyróżnić następujące fazy:
1) narastania napięcia, w której zaczyna pojawiać się agresja,
2) ostrej przemocy, w której następuje wybuch tej agresji,
3) miodowego miesiąca, kiedy sprawca przeprasza i obiecuje poprawę.
Najczęściej w fazie ostrej przemocy lub zaraz po niej ofiary poszukują pomocy. Natomiast
w następnej fazie wycofują się z kontaktu z osobami udzielającymi pomocy, mając pozorne poczucie
odzyskiwania kontroli nad sytuacją. To wycofanie się, podobnie jak fakt dalszego pozostawania
w związku ze sprawcą, może wydawać się niezrozumiałe.
W celu zyskania kompleksowej pomocy można zgłosić się o pomoc do placówek pomocowych
działających w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Placówki te świadczą pomoc
prawną, psychologiczną, a w niektórych przypadkach również socjalną.
Poniżej przedstawiono nazwy instytucji i organizacji, do których można zwrócić się po
pomoc:
1) Ośrodki pomocy społecznej – pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.
2) Powiatowe centra pomocy rodzinie – pomoc w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym
lub udzielenie informacji na temat instytucji świadczących taką pomoc na terenie powiatu.
3) Ośrodki interwencji kryzysowej – udzielenie schronienia dla osób doświadczających przemocy
oraz uzyskanie pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, opracowanie planu
pomocy.
4) Ośrodki wsparcia – pomoc w zakresie schronienia
w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej.

dla osób potrzebujących oraz wsparcie

5) Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie– uzyskanie specjalistycznej
pomocy w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej,
wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracowanie planu pomocy.
6) Prokuratura, Policja – organy, do których należy złożyć zawiadomienie o przestępstwie
popełnionym na szkodę osób doznających przemocy oraz uzyskanie informacji o dalszym toku
postępowania.

7) Sąd Rejonowy - Wydział Rodzinny i Nieletnich – organ właściwy w zakresie złożenia pozwu w
sprawach rodzinnych lub wniosku dotyczącego spraw opiekuńczych nieletnich dzieci.
8) Ochrona zdrowia – w placówkach medycznych można uzyskać pomoc lekarską, zaświadczenie
lekarskie o doznanych obrażeniach oraz informację z zakresu placówek specjalistycznych i
poradni lekarskich.
8) Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – w przypadku występującego zjawiska
przemocy spowodowanej między innymi przez picie alkoholu na wniosek osoby pokrzywdzonej
może nastąpić skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskanie innej
pomocy związanej z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Podmioty świadczące pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego
Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

Dane teleadresowe

Rodzaj świadczonej pomocy

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Siedlcach

ul. J. Piłsudskiego 40
08 – 110 Siedlce
Nr tel/fax. 25 644 81 72
Adres e-mail: pcpr@pcprsiedlce.pl
Godziny pracy:
• Pn., Wt., Czw. 8.00 – 16.00
• Śr. 8.00 – 17.00
• Pt. 8.00 – 15.00

- Realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015
– 2020.
- Realizacja Program korekcyjno – edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego
na lata 2017 – 2020.

ul. Budowlana 1
08 – 110 Siedlce
Nr tel. (25) 640 71 30
Nr fax. (25) 633 31 80
Adres e-mail: siedlce@caritas.pl
Godziny pracy: 8.00 – 16.00

- Prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego
działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego - Centrum Pomocy
Mieszkańcy z terenu Powiatu Siedleckiego, u których wystąpił
problem przemocy w rodzinie
mogą otrzymać wsparcie
w zakresie:
• pomocy psychologicznej,
• pomocy psychoterapeutycznej,
• poradnictwa prawnego.
Prowadzone czynności ukierunkowane są na poprawę
funkcjonowania życia osób/rodzin potrzebujących wsparcia
specjalistycznego oraz poprawę jakości funkcjonowania
w społeczeństwie osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Działalność w/w punktu konsultacyjno - interwencyjnego
ma na celu:
1. Udzielenie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w sytuacji
kryzysu.
2. Rozwinięcie świadomości prawnej w zakresie praw
i obowiązków osób znajdujących się w sytuacji trudnej
życiowo.

Powiat Siedlecki

(Domanice, Korczew, Kotuń,
Mokobody, Mordy, Paprotnia,
Przesmyki, Siedlce, Skórzec,
Suchożebry, Wiśniew,
Wodynie, Zbuczyn)

CARITAS
Diecezji Siedleckiej*

3. Przekazanie podstawowych wiadomości na temat
rozwiązań prawnych związanych z problematyką dysfunkcji
społecznych.
4. Udzielenie pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki
specjalistycznej dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
5. Umożliwienie
bezpłatnego
dostępu
dla
osób
doświadczających przemocy w rodzinie w szczególności
z powodu problemu alkoholowego do rzetelnych,
bezstronnych, poufnych porad prawnych, psychologicznych
i terapeutycznych.
6. Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z poczuciem
krzywdy oraz innymi urazami z wcześniejszych etapów życia.
7. Edukowanie w zakresie radzenia sobie z przykrymi emocjami
w konstruktywny sposób.
8. Poprawę
funkcjonowania
osoby
w
kontaktach
międzyludzkich.
9. Wzmocnienie umiejętności realnego postrzegania własnej
osoby i budowania w związku z tym adekwatnego poczucia
własnej wartości.
10. Wzmocnienie u osób umiejętności społecznych.
11. Zmotywowanie osoby do zmiany własnej sytuacji.
12. Podniesienie poczucia własnej wartości.
13. Wzmocnienie motywacji do podjęcia oraz kontynuowania
działań w zakresie zmiany swojej sytuacji.
* Realizacja zadania zleconego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego w ramach umowy zgodnie z Ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

GMINA DOMANICE

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

Dane teleadresowe

Domanice 52
08 - 113 Domanice
Nr tel. (25) 63 129 83
Nr fax. (25) 63 129 82
Adres email: gopsdomanice@wp.pl
Godziny pracy: 7 3 0 -15 3 0

Rodzaj świadczonej pomocy

- Praca socjalna
- Pomoc finansowa
-Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej

Zespół
Interdyscyplinarny

Domanice 52
08 - 113 Domanice
Nr tel. (25) 63 129 83
Nr fax. (25) 63 129 82
Adres email: gopsdomanice@wp.pl
Godziny pracy: 7 3 0 -15 3 0

- Praca socjalna
- Wsparcie psychologiczne
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej

Punkt Konsultacyjny

Domanice 52
08 - 113 Domanice
Nr tel. (25) 63 129 83
Nr fax. (25) 63 129 82
Adres email: gopsdomanice@wp.pl
Godziny pracy: zgodnie
harmonogramem

- Wsparcie psychologiczne, prawne i terapeuty uzależnień

Komisariat Policji w Skórcu

ul. Siedlecka 5
08-114 Skórzec
tel. 25-643-28-40,
Fax 25-643-28-43

− Udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, niezbędnej pomocy, w tym udziela pierwszej
pomocy;
− Organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli
wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie,

(w przypadkach niecierpiących zwłoki
tel. nr. 112 lub 997 lub 25-643-23- 60)
Godziny pracy: w dni robocze
w godz. 8.00-16.00
ponadto:
Punkty przyjęć interesantów:
Gm. Domanice każdy wtorek
miesiąca w godz. 9.00-11.00 —
dzielnicowy w Urzędzie
Gminy Domanice
(sala konferencyjna)

że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
− Podejmuje, w razie potrzeby, inne niezbędne czynności
zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do których
istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, włącznie
z zastosowaniem w stosunku do osoby, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, środków przymusu
bezpośredniego i zatrzymania;
− Przeprowadza, o ile jest to możliwe, z osobą, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, rozmowę,
w szczególności o odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne
lub psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą
w stałym lub przemijającym stosunku zależności od osoby, wobec
której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, albo nad
małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny
lub fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że
stosuje przemoc w rodzinie, do zachowania zgodnego z prawem i
zasadami współżycia społecznego;
− Przeprowadza
na miejscu
zdarzenia,
w przypadkach
niecierpiących zwłoki, czynności procesowe w niezbędnym zakresie,
w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów
i dowodów przestępstwa;
− Podejmuje działania mające na celu
zapobieganie
zagrożeniom mogącym występować w rodzinie, w szczególności
składa systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa
osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół
interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

GMINA KORCZEW

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

Dane teleadresowe

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Ks. St. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Nr tel. 25 63-120-36
Nr fax. 25 63-120-36
Adres email:
gops_korczew@pro.onet.pl
Godziny pracy:
7.30-15.30

Zespół Interdyscyplinarny

ul. Ks. St. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Nr tel. 25 63-120-36
Nr fax. 25 63-120-36
Adres email:
gops_korczew@pro.onet.pl
Godziny pracy:
7.30-15.30

Komisariat Policji
w Mordach

Rodzaj świadczonej pomocy

-

Udzielanie
pomocy
mieszkańcom
gminy
Korczew
wg indywidualnych potrzeb
- Kierowanie do osób i placówek świadczących specjalistyczną
pomoc.

- Realizacja procedury Niebieskiej Karty
-Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc
pokrzywdzonym, policją, prokuraturą
- Udzielanie wszelkiej pomocy w zakresie
przeciwdziałania przemocy wg indywidualnych
mieszkańców gminy Korczew.

osobom
potrzeb

ul. Kilińskiego 5
08-140 Mordy
tel. 25-643-27-80
Fax 25-643-27-75
(w przypadkach niecierpiących
zwłoki tel. nr. 112 lub 997
lub 25-643-23-60)
Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań został
Godziny pracy: dni robocze
opisany w Gminie Domanice
w godz. 8.00-16.00.
Ponadto:
Punkty przyjęć interesantów:
w Gminie Korczew (budynek Urzędu
Gminy) czynny we wtorki i czwartki
w godz. 13.00-15.00

GMINA KOTUŃ

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

Dane teleadresowe

Rodzaj świadczonej pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Siedlecka 56c
08-130 Kotuń
Nr tel./Nr fax 25 641 43 63
Adres email: kotun@ops.pl
Godziny pracy:
• Pn., Wt., Czw., Pt. 8:00 - 16:00
• Środa 10.00 -18.00

- Pomoc psychologiczna
- Praca socjalna
- Udzielanie wsparcia finansowego
- Udzielanie świadczeń w naturze
- Informowanie o instytucjach udzielających wsparcia na terenie
powiatu siedleckiego,
- Informowanie o procedurze niebieskiej karty.

Zespół Interdyscyplinarny

ul. Siedlecka 56c
08-130 Kotuń
Nr tel./Nr fax 25 641 43 63
Adres email: kotun@ops.pl
Godziny pracy:
• Pn., Wt., Czw., Pt. 8:00 - 16:00
Środa 10.00 -18.00

- Integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów
- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
Inicjowanie
interwencji
w środowisku
dotkniętym
przemocą w rodzinie
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
- Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie.

Komisariat Policji
w Mokobodach

ul. Ks. Brzóski 1
08-124 Mokobody
tel. 25-643-28-30
Fax 25.643-38-33
(w przypadkach niecierpiących
zwłoki tel. nr. 112 lub 997
lub 25-643-23- 60)
Godziny pracy: dni robocze
w godz. 8.00-16.00.

Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań został
opisany w Gminie Domanice

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

GMINA MOKOBODY

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zespól Interdyscyplinarny

Pomoc psychologiczna

Dane teleadresowe
ul. Cmentarna 2
08-124 Mokobody
Nr tel. 25 641 13 48
Adres e-mail:
gops@mokobody.pl
Godziny pracy:
• Pn., Wt., Czw. 8:00 - 16:00
• Środa 07.30 – 17.30
• Piątek 08.00 – 14.00
ul. Cmentarna 2
08-124 Mokobody
Nr tel. 25 641 13 48
Adres e-mail:
gops@mokobody.pl
Godziny pracy:
• Pn., Wt., Czw. 8:00 - 16:00
• Środa 07.30 – 17.30
• Piątek 08.00 – 14.00
ul. Cmentarna 2
08-124 Mokobody
Nr tel. 25 641 13 48
Adres e-mail:
gops@mokobody.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 8.00-11.00
po uprzednim zgłoszeniu

Rodzaj świadczonej pomocy

- Praca socjalna,
- Konsultacje psychologiczne.

- Integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
- Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie.

Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad
psychologicznych i profilaktycznych w sprawach
i przemocy.

uzależnień

Komisariat Policji
w Mokobodach

ul. Ks. Brzóski 1
08-124 Mokobody
tel. 25-643-28-30
Fax 25.643-38-33
(w przypadkach niecierpiących
zwłoki tel. nr. 112 lub 997
lub 25-643-23- 60)
Godziny pracy: dni robocze
w godz. 8.00-16.00.

Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań został
opisany w Gminie Domanice

MIASTO I GMINA MORDY

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

Dane teleadresowe

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
Nr tel. (25) 641-54-26
Nr fax. (25) 641-51-07
Adres email:
mgopsmordy@pro.onet.pl
Godziny pracy: 8.00-16.00

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w rodzinie na
terenie Miasta i Gminy
Mordy

08-140 Mordy
Nr tel. (25) 641-54-26
Nr fax. (25) 641-51-07
Adres email:
mgopsmordy@pro.onet.pl
Godziny pracy pn-pt 8.00-16.00

- Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ul. Kilińskiego 5
08-140 Mordy
tel. 25-643-27-80
Fax 25-643-27-75
(w przypadkach niecierpiących
zwłoki tel. nr. 112 lub 997
lub 25-643-23-60)
Godziny pracy: dni robocze
w godz. 8.00-16.00.

Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań został
opisany w Gminie Domanice

Komisariat Policji

Rodzaj świadczonej pomocy

- Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz zadań
zleconych.

GMINA PAPROTNIA

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w
gminie Paprotnia

Dane teleadresowe

Rodzaj świadczonej pomocy

ul. 3 Maja 2
08-107 Paprotnia
Nr tel. i fax: 25-631-21-93
Adres email: gops@paprotnia.pl
Godziny pracy: 7.30-15.30

- Świadczenia pieniężne (m.in.: zasiłek stały, zasiłek okresowy,
zasiłek celowy, pomoc dla rodzin zastępczych, wynagrodzenie
należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez
sąd)
- Świadczenia niepieniężne (m.in.: praca socjalna, składki
na ubezpieczenie zdrowotne, pomoc rzeczowa, sprawienie
pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa,
schronienie, posiłek, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej)
- Świadczenia Rodzinne
- Fundusz Alimentacyjny
- Świadczenia „Dobry Start”
- Pomoc materialna dla uczniów
- Dodatki mieszkaniowe
- Dodatki energetyczne

ul. 3 Maja 2
08-107 Paprotnia
Nr tel. i fax: 25-631-21-93
Adres email: gops@paprotnia.pl
Godziny pracy: 7.30-15.30

- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą
w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
- Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym
- Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie
- Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie
- Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem
przemocy.

Komisariat Policji
w Mordach

ul. Kilińskiego 5
08-140 Mordy
tel. 25-643-27-80
Fax 25-643-27-75
(w przypadkach niecierpiących
zwłoki tel. nr. 112 lub 997
lub 25-643-23-60)
Godziny pracy: dni robocze
w godz. 8.00-16.00.
Ponadto:
Punkty przyjęć interesantów:
w Gminie Paprotnia
(budynek Urzędu Gminy)
czynny we i wtorki
w godz. 10.00 -12.00

Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań został
opisany w Gminie Domanice

GMINA PRZESMYKI

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

Dane teleadresowe

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Listopada 5
08-109 Przesmyki
tel./ fax (25) 641 23 87,
email: gopsprzesmyki@gazeta.pl
Godziny pracy 8.00 – 16.00

Zespół Interdyscyplinarny

ul. Listopada 5,
08-109 Przesmyki
tel./ fax (25) 641 23 87,
email: gopsprzesmyki@gazeta.pl
Godziny pracy 8.00 – 16.00

Punkt Konsultacyjny
przy Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej
w Przesmykach

Komisariat Policji
w Mordach

ul. Listopada 5,
08-109 Przesmyki
tel./ fax (25) 641 23 87,
email: gopsprzesmyki@gazeta.pl
Godziny pracy 8.00 – 16.00
ul. Kilińskiego 5
08-140 Mordy
tel. 25-643-27-80
Fax 25-643-27-75
(w przypadkach niecierpiących zwłoki
tel. nr. 112 lub 997 lub 25-643-23-60)
Godziny pracy: dni robocze
w godz. 8.00-16.00.
Ponadto:
Punkty przyjęć interesantów:
w Gminie Przesmyki (budynek GOPS)
czynny w środy w godz. 10.00- 12.00

Rodzaj świadczonej pomocy

- Obsługa techniczno- organizacyjna Zespołu
Interdyscyplinarnego
- Udzielanie pomocy finansowej
- Udzielanie pomocy rzeczowej
- Praca socjalna
- Obiady w szkole dla dzieci
- Kierowanie do Poradni Specjalistycznych
- Kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w celach zapobiegawczych
- Podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
- Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów
pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą
- Monitorowanie sytuacji w rodzinach
- Kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego
- Współpraca z kuratorami sądowymi
- Kierowanie osób z problemami do Poradni
Specjalistycznych.
- Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych i dzieci
- Konsultacje indywidualne
- Terapia rodzin.

Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań został
opisany w Gminie Domanice

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

GMINA SIEDLCE

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zespół Interdyscyplinarny

Dane teleadresowe

ul. Asłanowicza 10
08-110 Siedlce
tel. 25/63-309-64;
e-mail gops@gminasiedlce.pl
Godziny pracy:
• Pn., Wt., Śr., Pt. 8:00 - 16:00
• Czwartek 08.00 – 18.00

ul. Asłanowicza 10
08-110 Siedlce
tel. 25/63-309-64;
e-mail: gops@gminasiedlce.pl
Godziny pracy: 8:00-16:00

Rodzaj świadczonej pomocy
- Diagnoza sytuacji osoby
- Praca socjalna oraz monitoring sytuacji rodziny
- Informowanie o warunkach korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej
- Wskazywanie możliwości korzystania z pomocy
psychologicznej, prawnej oraz w formie poradnictwa (wraz z
wykazem miejsc pomocy)
- Informowanie o możliwościach prawnych dotyczących
poddania się leczeniu odwykowemu
- Współpraca z pedagogami, GKRPA, psychologiem,
dzielnicowymi KMP, kuratorami
- Realizowanie indywidualnego planu pomocy na rzecz osób/
rodziny.
- Diagnoza sytuacji osoby
- Praca socjalna
- Informowanie o warunkach korzystania z pomocy
psychologicznej, prawnej oraz w formie poradnictwa (wraz z
wykazem miejsc pomocy)
- Kierowanie przez GKRPA do udziału w grupach wsparcia dla
osób uzależnionych/ współuzależnionych
-Informowanie o możliwościach prawnych dotyczących
poddania się leczeniu odwykowym
- Informacje odnośnie odpowiedzialności karnej dotyczącej
stosowania przemocy
- Wystąpienie z wnioskiem do prokuratury, sądu
- Wszczęcie postępowania przygotowawczego
- Wizyty dzielnicowego oraz pracownika socjalnego w
środowisku
-Monitoring sytuacji rodziny
- Informowanie o możliwościach prawnych dotyczących
zobowiązania osób do leczenia odwykowego
- Współpraca z pedagogami, GKRPA, psychologiem,
dzielnicowymi KMP, kuratorami

- Realizowanie indywidualnego planu pomocy.

Punkt Konsultacyjny

Komenda Miejska Policji
w Siedlcach

ul. Asłanowicza 10
08-110 Siedlce
tel. 25/63-309-64;
e-mail gops@gminasiedlce.pl
Godziny pracy:
zgodne z harmonogramem
dostępnym w tut. Ośrodku

- Wsparcie osób/ rodzin w trudnych sytuacjach
- Umożliwianie korzystania z pomocy psychologicznej.

ul. Starowiejska 66
08-110 Siedlce
tel. 25-643-23-60
Fax 025 643 21 01
Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań
(w przypadkach niecierpiących zwłoki
został opisany w Gminie Domanice
tel. nr. 112 lub 997)
email:
kmp.siedlce@mazowiecka.policja.gov.pl
Godziny pracy: całą dobę

GMINA SKÓRZEC

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

Dane teleadresowe

Rodzaj świadczonej pomocy

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec
Nr tel. 25 63 128 51
Nr fax.25 631 128 51
Adres email: skorzec@ops.pl
Godziny pracy 8.00 -16.00

Zadania wynikające z ustawy:
- o pomocy społecznej
- o świadczeniach rodzinnych oraz osobom uprawnionym do
alimentów
- o dodatkach mieszkaniowych
- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
- o Karcie Dużej Rodziny
- o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- o ochronie zdrowia psychicznego.

Zespół Interdyscyplinarny

ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec
Nr tel. 25 63 128 51
Nr fax. 25 63 128 51
Adres email: skorzec@ops.pl

- Diagnozuje sytuację rodziny
- Przekazuje informacji o konsekwencjach popełnionych czynów
- Motywuje do udziału w programach odziaływań korekcyjnoedukacyjnych
- Przeprowadza rozmowę pod kontem nadużywania alkoholu
i przemocy w rodzinie

ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec
Nr tel. 25 63 128 51
Nr fax. 25 63 128 51
Adres email: skorzec@ops.pl

- Prowadzenie interwencji kryzysowej
- Świadczenie poradnictwa psychologicznego
- Udzielanie pomocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych
- Dokonywanie diagnozy sytuacji klienta oraz podejmowanie
działań terapeutycznych
- Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego w ramach
pracy GKRPA
- Współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie pracy
profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą
- Pomoc w realizacji programu opiekuńczo- wychowawczego z
elementami profilaktyki dla dzieci ze środowisk zagrożonych
alkoholizmem i rodzin dysfunkcyjnych.

Pomoc psychologiczna

Punkt konsultacyjny

ul. Garwolińska 2
Dąbrówka Ług
08-114 Skórzec

Komisariat Policji
w Skórcu

08-114 Skórzec
ul. Siedlecka 5
tel. 25-643-28-40,
Fax 25-643-28-43
(w przypadkach niecierpiących
zwłoki tel. nr. 112 lub 997
lub 25-643-23- 60)
Godziny pracy: w dni robocze
w godz. 8.00-16.00

- Spotkania grupy wsparcia osób uzależnionych i
współuzależnionych od alkoholu.

Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań został
opisany w Gminie Domanice

GMINA SUCHOŻEBRY

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

Dane teleadresowe

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Aleksandry Ogińskiej 11
08-125 Suchożebry
Nr. tel./fax 25/631-46-57
Adres email: gops@suchożebry.pl
Godziny pracy: 7.30 - 15.30

Zespół
Interdyscyplinarny ds.
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

ul. Aleksandry Ogińskiej 11
08-125 Suchożebry
Nr. tel. 25/631-46-57
Nr fax: 25/632-45-75
Adres email: gops@suchozebry.pl
Godziny pracy: 7.30-15.30

Komisariat Policji w
Mokobodach

ul. Ks. Brzóski 1
08-124 Mokobody
tel. 25-643-28-30
Fax 25.643-38-33
(w przypadkach niecierpiących
zwłoki tel. nr. 112 lub 997
lub 25-643-23- 60)
Godziny pracy: dni robocze
w godz. 8.00-16.00.
Ponadto:
Punkt przyjęć interesantów:
w Suchożebrach,
ul. Aleksandry Ogińskiej 11
(budynek Urzędu Gminy)
pokój nr 13.
Czynny:
w poniedziałki w godz. 10.00-12.00;
piątki w godz. 10.00-12.00

Rodzaj świadczonej pomocy

- Pracy socjalnej
- Pomoc i wsparcie w postaci świadczeń pieniężnych i
niepieniężnych.
- Udzielanie osobom i rodzino konsultacji oraz porad
psychologicznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i
przemocy
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i
możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- Realizacja procedury Niebieskiej Karty.

Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań został
opisany w Gminie Domanice

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

Rodzaj świadczonej pomocy

ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
Nr tel.: 25-6417-313
Nr fax.: 25-6417-3131 wew.121
Adres e-mail: gops@wisniew.pl
Godziny pracy: 8.00-16.00

- Udzielanie pomocy finansowej
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie
na świadczenia z pomocy społecznej
- Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb
społecznych
-Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy
w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zespół interdyscyplinarny

ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
Nr tel.: 25-6417-313
Nr fax. :25-6417-3131 wew.121
Adres e-mail: gops@wisniew.pl
Godziny pracy: 8.00-16.00

- Integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów
- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu
zjawisku
- Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach
osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku
lokalnym
- Inicjowanie działań w stosunku do osób podejrzanych
o stosowanie przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny

Punkt Konsultacyjny
ul. Siedlecka 20,
08-112 Wiśniew
Nr tel. 25-6417-324
Adres e- mail- brak
Godziny pracy: w każdy piątek
od 8.30 do 11.30

- spotkania grup wsparcia osób uzależnionych
i współuzależnionych od alkoholu

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

GMINA WIŚNIEW

Dane teleadresowe

Komisariat Policji
w Skórcu

08-114 Skórzec,
ul. Siedlecka 5
tel. 25-643-28-40,
Fax 25-643-28-43
(w przypadkach niecierpiących
zwłoki tel. nr. 112 lub 997
lub 25-643-23- 60)
Godziny pracy: w dni robocze
w godz. 8.00-16.00
ponadto:
Punkty przyjęć interesantów:
Gm. Wiśniew każdy czwartek
miesiąca w godz. 9.00-11.00 w budynku Urzędu Gminy w
Wiśniewie ul. Siedlecka 13

Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań
został opisany w Gminie Domanice

Zakres działania

Nazwa
instytucji/jednostki

GMINA WODYNIE

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

Zespół
Interdyscyplinarny

Komisariat Policji
w Skórcu

Dane teleadresowe
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie
Nr tel. 25 631 26 58
Nr fax. 25 631 26 58
Adres email: gops@wodynie.eu
Godziny pracy 7.45 - 15.45
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie
Nr tel. 25 631 26 58
Nr fax. 25 631 26 58
Adres email: gops@wodynie.eu
Godziny pracy 7.45-15.45
ul. Siedlecka 5
08-114 Skórzec
tel. 25-643-28-40,
Fax 25-643-28-43
(w przypadkach niecierpiących
zwłoki tel. nr. 112 lub 997
lub 25-643-23- 60)
Godziny pracy: w dni robocze
w godz. 8.00-16.00
ponadto:
Punkty przyjęć interesantów:
Gm. Wodynie każda środa
miesiąca w godz. 9.00-11.00
w budynku Urzędu Gminy
w Wodyniach ul. Siedlecka 43
(pomieszczenia byłego
posterunku)

Rodzaj świadczonej pomocy
- Praca socjalna
- Pomoc finansowa
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej
sytuacji życiowej.

- Praca socjalna
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej
sytuacji życiowej.

Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem
działań został opisany w Gminie Domanice

GMINA ZBUCZYN

Zakres działania

Nazwa instytucji/jednostki

Dane teleadresowe

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
Nr tel. 025 6416 321
Nr fax.025 6416 390
Adres email: gops@zbuczyn.pl
Godziny pracy: 8.00 -16.00

Zespół interdyscyplinarny

ul. Jana Pawła II 1,
08-106 Zbuczyn
Nr tel. 025 6416 321
Nr fax.025 6416 390
Adres email:
j.wrobel@gopszbuczyn.pl
Godziny pracy: 8.00 -16.00

Rodzaj świadczonej pomocy

- Pomoc pieniężna i niepieniężna
- Praca socjalna.

Zespół koordynuje działania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Zespół to grupa ludzi, specjalistów z
różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego
problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji
każdego z członków takiego Zespołu.
Zadania Zespołu:
-integrowanie i koordynowanie działań,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu
zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym
przemocą w rodzinie,
-rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc
w rodzinie.
W celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół tworzy
grupy robocze. W skład grupy roboczej wchodzą
przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również
kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów,
specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania grupy roboczej:
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi
do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem
przemocy,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec
rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów
tych działań.

Punkt konsultacyjny

Grupa wsparcia dla osób
doświadczających przemocy
w rodzinie

Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
Nr tel. 025 6416 321
Nr fax.025 6416 390
Adres email: gops@zbuczyn.pl
Godziny pracy:
Pomoc prawna –4 godz. w m-cu
Pomoc psychologiczna –
8 godz. w m-cu
ul. Siedlecka 1
08-106 Zbuczyn
Nr tel. 025 6416 321
Nr fax. 025 6416 390
Adres email:
gops@zbuczyn.pl
Godziny pracy: spotkania odbywają
się w każdy wtorek
w godz. 18.00 - 20.00

- Pomoc prawna
- Pomoc psychologiczna

- Wsparcie osób doświadczającym przemocy w rodzinie
- Działania ukierunkowane na edukację dotyczącą zjawiska
przemocy, jego skutków psychologicznych i prawnych.

Grupa korekcyjno edukacyjna dla osób
stosujących przemoc
w rodzinie

Posterunek Policji
w Zbuczynie

ul. Jana Pawła II1
08-106 Zbuczyn
Nr tel. 025 6416 321
Nr fax. 025 6416 390
Adres email:
a.izdebska@gopszbuczyn.pl
Godziny pracy: spotkania odbywają
się w każdy poniedziałek
w godz. 17.00 -19.00

ul. Terespolska 13
08-106 Zbuczyn
tel. 25-643-28-90
(w przypadkach niecierpiących
zwłoki tel. nr. 112 lub 997
lub 25-643-23-60)
Godziny pracy: dni robocze
w godz. 8.00-16.00

Celem programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie, jest redukcja zachowań
agresywnych poprzez kształtowanie odpowiedzialności
za popełniane czyny przemocowe oraz zwiększenie
bezpieczeństwa w rodzinie poprzez uczenie umiejętności
zdrowego komunikowania się i zachowań alternatywnych
wobec przemocy.
Praca ze sprawcą przemocy domowej ma na celu:
- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
- uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań
przemocowych wobec bliskich,
- rozpoznawanie przez niego sygnałów ostrzegawczych
zapowiadających zachowania przemocowe,
- opracowanie „planu bezpieczeństwa" zapobiegającemu
użyciu siły i przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu
konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji,
- naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków
w rodzinie, uczenia się korzystania z pomocy innych,
- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

Rodzaj świadczonej pomocy z wyszczególnieniem działań
został opisany w Gminie Domanice

