OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na
terenie województwa świętokrzyskiego
Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.
1507 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) ogłasza się w załączeniu
rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących na terenie województwa
świętokrzyskiego.

Wojewoda Świętokrzyski
Zbigniew Koniusz

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim (2020-2021)

Lp.

Nr
rejestru

Nazwa jednostki realizującej
poradnictwo specjalistyczne

Dane jednostki prowadzącej poradnictwo
specjalistyczne

Podmiot
prowadzący

Uwagi

Powiat Buski
1

1/2020

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Busku Zdroju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko-Zdrój,
tel. 41 370 81 87 oraz 41 234 56 90
e-mail: centrum@centrumbusko.pl
OIK mieści się w pokoju nr 7 oraz 9.
Do zadań OIK należy:
1. Podejmowanie interdyscyplinarnych działań na
rzecz osób w kryzysie.
2. Udzielanie poradnictwa specjalistycznego,
w tym: psychologicznego, prawnego, socjalnego,
terapeuty uzależnień/specjalisty do pracy
z osobami stosującymi przemoc
w rodzinie oraz psychiatrycznego.
3. Zapewnienie całodobowego, okresowego
schronienia do 3 miesięcy w Hostelu OIK (maks.
dla 9 osób).
4. Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania:
506-186-518.
5. Prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających
przemocy w rodzinie oraz grup wsparcia dla

Powiat buski

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej działa
w strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w ramach projektu
,,Dla Dobra Rodziny”
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.

młodzieży.
Kontakt z OIK w dni robocze:
Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-17.00
Środa 7.30-17.00
Czwartek 7.30-17.00
Piątek 7.30-15.30
Powiat Jędrzejowski
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Jędrzejowie

OIK pomaga osobom i rodzinom będącym
w kryzysie: doznającym przemocy, pokrzywdzonym
lub zagrożonym przestępstwem oraz borykającym się
z problemami rodzinnymi, wychowawczymi,
zdrowotnymi i uzależnieniami z terenu Powiatu
Jędrzejowskiego. Bezpłatne specjalistyczne
poradnictwo:
- pokój interwencyjny przeznaczony dla 4 osób
pokrzywdzonych wskutek przemocy domowej
dostępny jest całodobowo, w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Jędrzejowie, przy ul. Armii
Krajowej 9, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu
w PCPR w Jędrzejowie w godz. urzędowania lub pod
telefonem dyżurnym.
- specjalistyczne poradnictwo:
a) psycholog i adwokat przyjmują co najmniej 2 razy
w m-cu: w godzinach dopołudniowych w godz. od

Powiat
Jędrzejowski

Jednostka (OIK) działa
w strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Jędrzejowie.

8.00 do 10.00 albo 10.00 do 12.00 w siedzibie PCPR
w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, natomiast
w godzinach popołudniowych od 16.00 do 18.00
w siedzibie Ogniska Wychowawczego „Caritas”
w Jędrzejowie, przy ul. Jana Pawła II 3. Zgłoszenia są
przyjmowane pod numerem telefonu 41 386-36-00.
b) specjalista ds. przeciwdziałania przemocy,
specjalista pracy z rodziną, pracownicy socjalni –
dostępni są codziennie w siedzibie PCPR w
Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B, w godzinach
pracy PCPR-u. Poradę i wsparcie pracowników
PCPR przeszkolonych w zakresie pracy z osobami
doznającymi przemocy, jak również z osobami
stosującymi przemoc oraz informację na temat
dostępnych form i instytucji świadczących pomoc
dla tej grupy osób, jak również możliwości
zorganizowania pomocy innych specjalistów można
uzyskać w następujących godzinach:
- w pon. od 7.30 do 16.30
- wt. - czw. od 7.30 do 15.30
- w pt. od 7.30 do 14.30
3

3/2020

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Jędrzejowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie, Powiat
przy ul. Okrzei 49B lub tel. 41 3863600. Godziny pracy: jędrzejowski
- w pon. od 7.30 do 16.30
- wt. - czw. od 7.30 do 15.30
- w pt. od 7.30 do 14.30

PCPR Jędrzejów jest
jednostką organizacyjną
Starostwa Powiatowego
w Jędrzejowskiego.

PCPR udziela profesjonalnego wsparcia w sytuacji
przemocy w rodzinie (praca z osobami doznającymi
przemocy, jak również z osobami stosującymi
przemoc) udostępnia informacje na temat dostępnych
form i instytucji świadczących pomoc dla tej grupy
osób.
W PCPR mogą także uzyskać pomoc i wsparcie
(specjalisty ds. pracy z rodziną i pracownika socjalnego)
osoby i rodziny będące w kryzysie lub innych trudnych
sytuacjach życiowych (konflikty rodzinne, problemy
opiekuńczo – wychowawcze, uzależnienia).
Bezpłatne dyżury w PCPR świadczy adwokat oraz
psycholog. Dyżury: 2 razy w m-cu: w godzinach
dopołudniowych w godz. od 8:00 do 10:00 albo 10:00
do 12:00 w siedzibie firmy - w Jędrzejowie, przy
ul. Okrzei 49B, natomiast w godzinach popołudniowych
od 16:00 do 18:00 w siedzibie Ogniska
Wychowawczego „Caritas” w Jędrzejowie, przy ul. Jana
Pawła II 3. Zgłoszenia są przyjmowane bezpośrednio
w PCPR, pod numerem telefonu 41 386-36-00 albo za
pośrednictwem OPS.
W/w specjaliści udzielają bezpłatnych porad dla osób
pokrzywdzonych wskutek przemocy, dotkniętych lub
zagrożonych przestępstwem oraz będących w kryzysie
lub innych trudnych sytuacjach życiowych (konflikty

rodzinne, problemy opiekuńczo – wychowawcze,
uzależnienia itp.
PCPR realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla
osób stosujących przemoc w rodzinie od lipca 2018 r.
uruchomiona została dodatkowa grupa dla kobiet
stosujących przemoc. Zajęcia odbywają się w budynku
Parafii pw. Matki Bożej Łaskawej w Jędrzejowie,
przy ul. Dygasińskiego 96a, według grafiku:
- dla mężczyzn – w każdy czwartek w godz. od 15.00
do 19.00
- dla kobiet – w każdą sobotę – w godz. 10.00 do
14.00
Osoby zainteresowane udziałem w w/w programie
proszone są o zgłaszanie się do gminnego ośrodka
pomocy społecznej w miejscu zamieszkania albo
bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Jędrzejowie, przy ul. Okrzei 49B lub pod
numerem telefonu ( 41 ) 386-36-00.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie
udziela porad i wsparcia świadczonych przez
pracowników PCPR przeszkolonych w zakresie
pracy z osobami doznającymi przemocy, jak również
z osobami stosującymi przemoc oraz udziela

informacji na temat dostępnych form i instytucji
świadczących pomoc.

Powiat Kazimierski
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje
w strukturach PCPR w Kazimierzy Wielkiej
w Kazimierzy Wielkiej
ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka,
tel. 41/35 02 36 lub 41/35-02-328, e-mail:
zpoiw@op.pl. OIK działa we wtorki i czwartki
w godz. 13.00 – 15.30.
Ośrodek podejmuje działania na rzecz: pomocy
dzieciom w nagłych sytuacjach kryzysowych,
diagnozowania dziecka i jego rodziny, wyrównywania
opóźnień szkolnych, przeciwdziałania skrajnym
formom konfliktu w rodzinach dzieci i młodzieży.
OIK świadczy pomoc psychologiczną, i socjalną.
W OIK zatrudnieni są psycholog i pracownik socjalny.

Powiat
Kazimierski

Jednostka działa w
strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Kazimierzy Wielkiej.

Miasto Kielce
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Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
(SOW) w Kielcach

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w
Kielcach (SOW MOPR).
ul. Wesoła 51 25-363 Kielce, tel. 41/368-18-67,
e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl
Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 18.00.
Placówka dysponuje całodobowym hostelem dla
ofiar przemocy domowej znajdujących się
w sytuacji kryzysowej (18 miejsc). SOW znajduje się
w centrum miasta, w budynku „Nidy”, I pietro, sektor
C, pok. 113-122.
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej:
nr: 1,4,8,19,28,30,33,37,45,50,51,55,107,108, Z, OW,
-przystanki przy ul. Seminaryjskiej lub
nr:
2,3,4,6,19,27,29,30,34,40,44,54,55,103,107,108,N2 –
przystanek przy ul. Jana Pawła II
lub transportem komunikacji prywatnej – bus.
W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie można uzyskać pomoc
w sytuacji: przemocy w rodzinie, problemów
wychowawczych, problemów alkoholowych,
kryzysów małżeńskich i osobistych.

Miasto Kielce
na prawach
powiatu

Jednostka działa
w strukturze Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Kielcach.

Bezpłatne formy pomocy dostępne
w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie:
poradnictwo rodzinne;
poradnictwo psychologiczne;
poradnictwo pedagogiczne;
poradnictwo prawne;
zapewnienie całodobowego schronienia w Hostelu
w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą domową;
zapewnienie dostępu do pomocy medycznej;
interwencja kryzysowa;
grupa edukacyjno – motywacyjna dla osób
doznających przemocy w rodzinie;
program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących
przemoc w rodzinie;
terapia indywidualna;
terapia małżeńska i rodzinna;
mediacje rodzinne;
treningi psychologiczne;
zajęcia profilaktyczne;
szkolenia, doradztwo i edukacja;

praca socjalna, poradnictwo socjalne;
telefony zaufania.
Z bezpłatnej pomocy w SOW mogą korzystać osoby
dorosłe oraz dzieci i młodzież. Nie obowiązuje
rejonizacja, nie jest wymagane skierowanie.
Przyjmowane są osoby z terenu całej Polski. Osoby
w sytuacji kryzysowej przyjmowane są
natychmiast!
W skład SOW wchodzi:
a. Punkt InterwencyjnoKonsultacyjny dla Osób
Doznających Przemocy
w Rodzinie

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób
Doznających Przemocy w Rodzinie SOW MOPR
Kielce – czynny całodobowo
mieści się:
25-852 Kielce, ul. Olkuska 18,
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej, linie nr:
2 (oznaczona symbolem – C)
19 (kurs, kierunek ul. Chorzowska)
oraz 27,29
tel. 41/366-10-52, e-mail:pik.przemoc@mopr.kielce.pl
Tel. zaufania 195 13 tel. zaufania dla osób w kryzysie
emocjonalnym: 195-25* (czynny całodobowo,
bezpłatne połączenia z telefonu stacjonarnego).
PIK jest czynny całodobowo.
*Telefon Zaufania dla osób w kryzysach
emocjonalnych uruchomiony został z inicjatywy
Wojewody Świętokrzyskiego, zadanie finansowane
ze środków Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego

b. Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny
dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie

Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób
Stosujących Przemoc w Rodzinie
ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce tel. 41/ 362-89-73
e-mail: oke@mopr.kielce.pl
Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 – 16.00.

c.

Dział Pracy Socjalnej
i Poradnictwa Rodzinnego

OKE znajduje się w budynku pawilonu handlowego,
I piętro, od strony przystanku autobusowego przy
ul. Jesionowej, w części miasta ,,Szydłówek”. Dojazd
autobusami komunikacji miejskiej nr: 4,7,12,34,
36,50,51,110, 112, 114, N2.
Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego
ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce tel./fax 368-18-67 tel.
zaufania: 41 368-18-67 (czynny w pon.-pt. w godz.
8.00-18.00)
e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl
Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.0018.00, znajduje się w centrum miasta, w budynku
„Nidy”, I piętro, sektor C, pok. 113-122.
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej:
nr: 1,4,8,19,28,30,33,37,45,50,51,55,107,108, Z, OW,
-przystanki przy ul. Seminaryjskiej lub
nr: 2,3,4,6,19,27,29,30,34,40,44,54,55,103,107,108,
N2 – przystanek przy ul. Jana Pawła II
lub transportem komunikacji prywatnej – bus.
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Centrum Interwencji Kryzysowej
w Kielcach

Centrum Interwencji Kryzysowej Caritas Diecezji
Kieleckiej
ul. Urzędnicza 7b 25-729 Kielce, tel. 41/366-48-47
kom. 784 531 622 (telefony całodobowe), Fax: 41 366
48 47, email: cik.kielce@caritas.pl
Kierownik CIK: Jolanta Kowalik-Pietrzyk.
Centrum świadczy usługi całodobowo, we wszystkie
dni w roku również w święta. Oferta CIK skierowana
jest do osób przeżywających różnorodne trudności,
związane m.in. z:












doświadczaniem przemocy;
pokrzywdzeniem przestępstwem;
problemami rodzinnymi, wychowawczymi;
próbami samobójczymi;
uzależnieniem lub współuzależnieniem
traumatycznymi zdarzeniami losowymi;
utratą bliskiej osoby;
utratą pracy;
trudnościami interpersonalnymi;
adaptacją;
kryzysem wiary.

Placówka świadczy następujące formy pomocy:
 udzielanie schronienia z zabezpieczeniem;
podstawowych potrzeb;
 pomoc psychologiczną;
 pomoc prawną;
 interwencję kryzysową;
 pomoc psychoterapeutyczną;
 konsultacje psychiatryczne;
 pomoc socjalną;

Caritas Diecezji
Kieleckiej

Jednostka działa
w strukturach Caritas
Diecezji Kieleckiej.
W zakresie przyjmowania
interesantów nie obowiązuje
rejonizacja (zasięg
ogólnopolski).

 całodobowy telefon interwencyjny;
 terapię rodzin, par i małżeństw;
 wsparcie duchowe.
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Kielcach

Termin wizyty można uzgodnić telefonicznie
(tel. 41 366-48-47, 784-531-622) lub osobiście
8.00-20.00. Osoby przyjmowane są z całej Polski.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii przy
Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 25 – 432 Kielce,
sekretariat: tel. 41 36-76-302.
Dyrektor ŚCPiE: Krzysztof Gąsior.
Rejestracja Ośrodka Interwencji Kryzysowej
i Psychoterapii: tel. 41 36-76-788
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych: 41 36-76-302 wew. 23
e-mail: scpie@profilaktyka.com
Uwaga: nie ma możliwości umawiania wizyt drogą
mailową, a wyłącznie telefonicznie lub osobiście na
rejestracji). ŚCPiE funkcjonuje w godzinach:
8.00 - 20.00 (Pon. – Pt.).
Osoba zgłaszająca się do Centrum po raz pierwszy
(osobiście lub telefonicznie) ma kontakt
z pracownikiem sekcji pierwszego kontaktu
interwencyjnego. Po wstępnym rozpoznaniu problemu
i udzieleniu podstawowego wsparcia
psychologicznego, podejmowana jest decyzja
o dalszej pomocy: klient jest kierowany do

Miasto Kielce
na prawach
powiatu

Jednostka działająca
w strukturach
Świętokrzyskiego Centrum
Profilaktyki i Edukacji.

odpowiedniego terapeuty. Osoby korzystające
z pomocy w Centrum mogą skorzystać
z bezpłatnej pomocy: terapeuty, prawnika. Oferta
OIK: rozwiązywanie kryzysów małżeńskich,
rodzinnych oraz rozwojowych i adaptacyjnych
dzieci i młodzieży, psychoterapia (indywidualna
i grupowa), profilaktyka (zapobieganie
zrachowaniom ryzykownym osób w różnym wieku,
zapobieganie uzależnieniom i przemocy).
Osoby korzystające z pomocy w Centrum mogą
skorzystać z bezpłatnej pomocy terapeuty,
prawnika.
Powiat kielecki ziemski
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Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kielcach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce, tel. 41 200-17-01,
e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl
PCPR realizuje działania pomocowe na rzecz osób
w kryzysie oraz znajdujących się w trudnych
sytuacjach życiowych dotyczących m.in.: przemocy,
konfliktów, problemów opiekuńczo-wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą, trudności w funkcjonowaniu
społecznym.
W PCPR świadczone jest następujące poradnictwo:
Poradnictwo prawne:
Poniedziałki: godz. 8.00 do 13.00,
tel. 41 200-17-03

Powiat kielecki

PCPR jest jednostką
organizacyjną Starostwa
Powiatowego w Kielcach.

Poradnictwo psychologiczne:
- psycholog w dniach: wtorek/piątek godz. 8.00 –
15.00
tel. 600-286-695
- interwent kryzysowy w dniach poniedziałek: godz.
9.00 – 12.00, środa/czwartek 15.00 – 18.00,
tel. 664 713 394
Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa
specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt
telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem PCPR
w celu ustalenia terminu spotkania.
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Centrum dla Rodzin – Punkt
konsultacyjno-doradczy
w Kielcach

Centrum dla Rodzin – Punkt konsultacyjno-doradczy
w Kielcach
ul. Okrzei 18 25-525 Kielce tel. 600-286-695
Punkt świadczy pomoc (również w miejscu
zamieszkania) w formie poradnictwa
specjalistycznego. Dyżury w Punkcie świadczą:
Psycholog;
Pedagog;
Logopeda;
Radca prawny;
Terapeuta ds. uzależnień;
Mediator;
Doradca zawodowy.

Powiat kielecki

Punkt konsultacyjnodoradczy funkcjonuje
w strukturze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Kielcach w ramach
Projektu „Myśląc
o rodzinie”. W Punkcie
prowadzone jest poradnictwo
specjalistyczne dla pieczy
zastępczej oraz rodzin
zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym,
zgłoszonych
z następujących gmin:
Łopuszno, Masłów, Górno.
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Centrum Asystentury Społecznej
w Kielcach

ul. Warszawska 25a 25-512 Kielce tel. 664-713-394

Powiat kielecki

Punkt utworzony w ramach
Projektu „Centrum
Asystentury Społecznej –
Krok w stronę
samodzielności”
realizowanego przez
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kielcach.
Centrum prowadzone jest
poradnictwo specjalistyczne
dla osób niepełnosprawnych,
opiekunów faktycznych z
gmin: Łopuszno, Nowa
Słupia, Górno, Morawica,
Miedziana Góra, Chęciny,
Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk
oraz osób świadczących
usługi asystenckie dla
uczestników Projektu.

Powiat kielecki

Centrum Usług funkcjonuje
w strukturze organizacyjnej
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w
Kielcach w ramach projektu
„Centrum Usług –
Współpraca na rzecz
społeczności lokalnej”. Jest
miejscem organizacji
indywidualnego i grupowego
poradnictwa

Poradnictwo specjalistyczne (również w miejscu
zamieszkania) w godzinach dostosowanych do
możliwości uczestników po wcześniejszym
umówieniu terminu. W Centrum dyżury pełnią:
 Usługi asystenckie;
 Psycholog, w tym grupy wsparcia;
 Radca prawny;
 Psychiatra;
 Logopeda.
Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne (również
w miejscu zamieszkania) w godzinach dostosowanych
do możliwości uczestników po wcześniejszym
umówieniu terminu.
Dowóz transportem dostosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
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Centrum Usług

Centrum Usług ul. Okrzei 18/7, 25-525 Kielce
świadczy pomoc w formie poradnictwa
specjalistycznego (również w miejscu zamieszkania
i lokalach udostępnionych na terenie gmin powiatu
kieleckiego w Bielinach, Bodzentynie, Chęcinach,
Daleszycach, Górnie, Łopusznie, Miedzianej Górze,
Mniowie, Nowej Słupi, Pierzchnicy, Sitkówki
Nowiny). Dyżury świadczą:
- psycholog,
- pedagog,

- terapeuta ds. uzależnień,
- terapeuta rodzin/psychoterapeuta,
- logopeda,
- radca prawny.
Ponadto, w projekcie działa telefonicznie
poradnictwo specjalistyczne. Linia telefoniczna o
numerze 664-713-394 obsługiwana jest w każdy
wtorek i piątek przez
psychologa/pedagoga/psychoterapeutę. Rozszerzona
oferta pomocy skierowana jest do mieszkańców
powiatu kieleckiego. Mogą z niej skorzystać osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zagrożone
lub przeżywające sytuacje kryzysowe:
- konflikty małżeńskie rodzinne,
- nadużycia seksualne gwałty,
- śmierć bliskiej osoby,
- choroba własna lub osoby bliskiej, zagrożenia
samobójstwem,
- zdarzenie losowe (np. wypadek komunikacyjny,
doświadczenie przestępstwa, utrata pracy),
- kryzys zdrowia psychicznego (uzależnienia,
depresja, załamanie nerwowe),
- inne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu

specjalistycznego
odpowiadającego potrzebom
i problemom osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu powiatu
kieleckiego uczestniczących
w projekcie, w tym osób
funkcjonujących w ramach
pieczy zastępczej, rodziców
biologicznych dzieci
przebywających w pieczy
zastępczej,
usamodzielnionych
wychowanków pieczy
zastępczej, rodzin w kryzysie
wymagających wsparcia w
formie mieszkania
chronionego, rodzin
przejawiających bezradność
w sprawach opiekuńczowychowawczych osób z
niepełnosprawnością i ich
rodzin.
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Punkt Konsultacyjny w Chęcinach

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Białe Zagłębie 1 26-060 Chęciny tel. 41 315-10-54
W PK realizowane jest wsparcie specjalistów dla
osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych
trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między
innymi: przemocy, problemów opiekuńczowychowawczych, konfliktów, trudności
w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Gmina Chęciny Punkt Konsultacyjny
w partnerstwie z funkcjonuje w strukturze
Powiatem
OPS w Chęcinach.
Kieleckim

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo prawne:
III-cie wtorki w miesiącu w godz.: 13.00-15.00
Poradnictwo psychologiczne:
IV-te wtorki w miesiącu w godz.: 15.00-17.00
Poradnictwo pedagogiczne:
IV-te wtorki w miesiącu, w godz.: 15.00-17.00
Poradnictwo mediacyjne:
III-cie wtorki w miesiącu, w godz.: 15.00-17.00
Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa
specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt
telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem OPS
w celu ustalenia terminu spotkania.
11
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Punkt Konsultacyjny w Morawicy

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kielecka 9 26-026 Morawica tel. 41 301-40-41.
W ramach jego działalności oferowane są dyżury
specjalisty ds. przemocy i przeciwdziałania

Gmina
Punkt Konsultacyjny
Morawica
funkcjonuje w strukturze
w partnerstwie z OPS w Morawicy.
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Punkt Konsultacyjny i Ośrodek
Mediacji w Daleszycach

alkoholizmowi – dyżury w każdy wtorek, godz. 16.00
– 18.00. Poza działalnością Punktu Konsultacyjnego
tut. Ośrodek oferuje dyżury mediatora – ostatnia
środa miesiąca, godz. 14.00 – 17.00.

Powiatem
Kieleckim

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 11b, 26-021 Daleszyce, tel. 41 30724-78 (PK mieści się w budynku Gimnazjum im. Jana
Pawła II).

Gmina
Daleszyce

W PK realizowane jest wsparcie specjalistów
dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych
trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między
innymi: przemocy, problemów opiekuńczowychowawczych, konfliktów, trudności
w codziennym funkcjonowaniu społecznym.
Grafik dyżurów obejmuje:
Poradnictwo psychologiczne:
2 razy w miesiącu w godz. 15.30-18.00.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa
specjalistycznego proszone są w wcześniejszy kontakt
telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem OPS
celem ustalenia terminu spotkania.
Ośrodek Mediacji mieści się w budynku Gimnazjum
im. Jana Pawła II pok. 108), adres jw.
W ośrodku mediacji po wcześniejszym umówieniu na
konkretną godzinę można bezpłatnie skorzystać
z pomocy mediatora, który udziela wsparcia
w przypadku konfliktów rodzinnych m.in. poprzez
możliwość zawarcia pisemnej ugody.

Punkt Konsultacyjny i
Ośrodek Mediacji
funkcjonują w strukturze
MGOPS w Daleszycach.
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Punkt Konsultacyjny Ośrodka
Pomocy Społecznej dla osób
uzależnionych i członków rodzin
z problemem alkoholowym
i narkomanii oraz osób
dotkniętych przemocą domową

ul. Chopina 25, 26-021 Daleszyce, tel. 41 307-24-78.
Punkt mieście się w budynku Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury. W Punkcie realizowane jest
wsparcie specjalisty dla osób/rodzin uzależnionych
i współuzależnionych w formie pomocy
terapeutycznej.

Gmina
Daleszyce

Dyżury:
Wtorki – 15.00-18.00
14
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Punkt porad prawnych
w Daleszycach

Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach, Plac Staszica 9,
26-021 Daleszyce, tel. 41 317-16-93 lub 94.

Gmina
Daleszyce

Dyżury:
W II i IV piątek miesiąca w godz. 12.00-15.00.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa
prawnego proszone są o wcześniejszy kontakt
telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem Urzędu
Miasta i Gminy pok. 126 (sekretariat).
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Punkt Konsultacyjny w Łopusznie

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno, tel. 41 391-42-82.
W PK realizowane jest wsparcie specjalistów
dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych
trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między
innymi: przemocy, problemów opiekuńczowychowawczych, konfliktów, trudności
w codziennym funkcjonowaniu społecznym.
Grafik dyżurów obejmuje:
Poradnictwo psychologiczne:

Gmina
Punkt funkcjonuje
Łopuszno
w strukturze OPS
w partnerstwie z w Łopusznie.
Powiatem
Kieleckim

III-cie środy w miesiącu w godz.: 16.00-18.00
Poradnictwo pedagogiczne:
III-cie środy w miesiącu, w godz.: 16.00-18.00
Poradnictwo mediacyjne:
IV-te środy w miesiącu, w godz.: 16.00-18.00
Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa
specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt
telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem GOPS
w celu ustalenia terminu spotkania.
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Punkt Porad Prawnych
w Piekoszowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie,
ul. Czarnowska 59, 26-065 Piekoszów. Prawnik
przyjmuje interesantów raz w miesiącu po uprzednim
ustaleniu terminu wizyty telefonicznie – tel.
41 30-63-181.

Gmina
Piekoszów

Punkt działa w strukturze
GOPS w Piekoszowie.
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Punkt Konsultacyjny w
Bodzentynie

Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie.

Gmina
Bodzentyn

Punkt działa w strukturze
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Bodzentynie.

Gmina Mniów

Punkt Interwencji
Kryzysowej funkcjonuje
w strukturze GOPS
w Mniowie.

ul. Wolności 4, 26-010 Bodzentyn.
Poradnictwo prawne:
II i IV środę miesiąca w godz.: 90.00-11.00
Poradnictwo psychologiczne:
Czwartek: w godz.: 10.00-12.00
18
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Punkt Interwencji Kryzysowej w
Mniowie

Punkt Interwencji Kryzysowej przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniowie.

Punkt funkcjonuje w Mniowie, ul. Centralna 9, 26080 Mniów, tel, 885-557-122 od poniedziałku do
piątku w godzinach od 15.30 do 17.30.
W PIK realizowane jest wsparcie specjalistów dla
osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych
trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między
innymi: przemocy, problemów opiekuńczowychowawczych, konfliktów, trudności
w codziennym funkcjonowaniu społecznym.
W PIK prowadzone jest:
1.
2.
3.
4.

Poradnictwo prawne;
Poradnictwo psychologiczne;
Poradnictwo psychoterapeutyczne;
Poradnictwo socjoterapeutyczne.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa
specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt
telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem GOPS
w celu ustalenia terminu spotkania.
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Punkt Konsultacyjny w Górnie

Punkt Konsultacyjny w Górnie (budynek Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej – pokój nr 1) Górno 169,
26-008 Górno.
- Psycholog przyjmuje interesantów cztery razy
w miesiącu po uprzednim ustaleniu terminu wizyty;
- Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień
pełni dyżury w poniedziałek od godz.: 15.30 do 18.30
oraz w środę od godz.: 10.00 do 12.00.
Zakres oferowanej pomocy:
- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób
uzależnionych od alkoholu,

Gmina Górno

Punkt Konsultacyjny
funkcjonuje w strukturze
GOPS w Górnie.
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Punkt Poradnictwa Prawnego
w Górnie

- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób
współuzależnionych,
- poradnictwo i konsultacje indywidualne dla ofiar
przemocy w rodzinie,
- udzielenie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu
odwykowym,
- poradnictwo i wsparcie psychologiczne dla osób w
sytuacji kryzysowej (m.in. emocjonalnej,
wychowawczej)
Punkt Poradnictwa Prawnego, w którym udzielenie
Gmina Górno
nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało
organizacji pozarządowej – „Stowarzyszeniu
Wsparcia Obywatelskiego”. Telefon do punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej z siedzibą w Urzędzie
Gminy w Górnie, pokój nr 3, tel.: (41) 30-23-641.
Punkt czynny w dniach:
- poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godz.
od 8.00 do 12.00
- wtorek od godz.: 13.00 do 17.00

Powiat Konecki
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Końskich

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich.
ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie pok. nr 6 i nr 2,
tel. 41 260 49 70 lub 41 372-84-06 wew. 105.
OIK udziela krótkoterminowej pomocy osobom
znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji
przemocy domowej, osobom doświadczającym
przemocy. Z pomocy Ośrodka może skorzystać każdy
bez względu na porę dnia.
Poradnictwo informacyjno - socjalne:

Powiat Konecki

Komórka organizacyjna
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Końskich.

Pon. – Pt. w godz. 7.30-15.30
Poradnictwo psychologiczne:
Poniedziałki: 9.30-15.30
Środy: 8.00-12.00
Całodobowy telefon interwencyjny: 695-033-384
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt
osobisty (PCPR w Końskich ul. Spółdzielcza 3, 26200 Końskie pokój nr 6) lub telefoniczny (41 372-8406 wew. 105) z pracownikiem PCPR w celu odbycia
wstępnej konsultacji i ustalenia terminu spotkania ze
specjalistą.
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Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Końskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich
ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie, tel. 41 372-84-06,
lub 41 260-49-70, fax: 41 372-57-60.
e – mail: sekretariat@koneckipcpr.pl
Poradnictwo prawne:
Środy: 14:00 – 17:00
Poradnictwo z zakresu uzależnień:
Czwartki: 8.30-11.30
Poradnictwo dla osób sprawujących rodzinną
pieczę zastępcza oraz dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej:
Poradnictwo psychologiczne:
Wtorki: 15.00 – 19.00
Czwartki: 7.30 – 13.30

Powiat Konecki

Jednostka organizacyjna
Starostwa Powiatowego
w Końskich.
PCPR realizuje Projekt
„Zielone światło” w ramach
Regionalnego Programu
Województwa
Świętokrzyskiego 20142020, EFS, Priorytet
RPSW.09.00.00 „Włączenie
społeczne i walka
z ubóstwem” Działanie
RPSW.09.02.00 „Ułatwienie
dostępu do wysokiej jakości
usług społecznych
i zdrowotnych” Poddziałanie
RPSW.09.02.01 „Rozwój

wysokiej jakości usług
społecznych”.

Poradnictwo pedagogiczne:
Poniedziałki: 16.00-17.00
Rodziny zastępcze zainteresowane skorzystaniem
z ww. poradnictwa w celu ustalenia terminu
konsultacji ze specjalistą, proszone są o zgłaszanie
takiej potrzeby przydzielonemu rodzinie
koordynatorowi pieczy zastępczej.
Poradnictwo prawne:
Środy: 14.00 – 17.00
Poradnictwo z zakresu uzależnień:
Czwartki – 8.30 -11.30
Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa
świadczonego przez PCPR w Końskich proszone są o
kontakt osobisty (ul. Spółdzielcza 3, 26-200
Końskie, pokój nr 6) lub telefoniczny (41 372-84-06
wew. 105) z pracownikiem PCPR w celu odbycia
wstępnej konsultacji i ustalenia terminu ze
specjalistą.
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Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy
Społecznej w Stąporkowie

Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj.
ul. Piłsudskiego 132 A, 26-220 Stąporków.
Konsultacje z terapeutą uzależnień oraz
współuzależnień odbywają się w każdy wtorek
i czwartek w godzinach od 15.00 - 18.00, natomiast
konsultacje psychologiczne w każdy wtorek i
środę w godz. 9.00 - 12.00, ponadto porady prawne
udzielane są we wtorki od godz. 15.00 - 18.00.

Gmina
Stąporków

Punkt działa w strukturze
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Stąporkowie.

Powiat Opatowski
24

24/2020

Powiatowy Punkt KonsultacyjnoDoradczy (PPKD) w Opatowie

Powiatowy Punkt Konsultacyjno-Doradczy
ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, V piętro, tel.
15/86-84-409.
e-mail: pcpr@opatow.pl
Godziny pracy Punktu: Pon.- Pt. od 7.30-15.30
Do zadań Punktu należy:
 Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej,
 udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach
służących przywróceniu samodzielności
życiowej, w tym powrotu na rynek pracy,
 Udzielanie informacji o przysługujących
świadczeniach, w szczególności z pomocy
społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 Świadczenie pracy socjalnej,
 Udzielanie informacji o procedurach załatwiania
spraw z zakresu m.in.: pomocy społecznej,
rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego,
 Indywidualna praca z klientem,
 Udzielanie Porad w zakresie możliwości i
warunków podjęcia poradnictwa odwykowego,
 Współpraca z instytucjami pomocowymi.

Powiat
Opatowski

Jednostka działa
w strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Opatowie w ramach
Projektu pn. „Droga do
sukcesu”,
współfinansowanego ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego,
w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007 – 2013.

Poradnictwa i doradztwa w punkcie udzielają:
1.
2.
3.
4.
5.

Pedagog,
Psycholog
Prawnik,
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
Pracownik socjalny.

Powiat Ostrowiecki
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Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim świadczy usługi poradnictwa dla osób
potrzebujących pomocy psychologa, w swojej
siedzibie, ul. Świętokrzyska 22, piętro I, pokój nr 1.10.
Psycholog dla osób dorosłych
Wsparcie świadczone jest w przypadku konfliktów
rodzinnych, przemocy domowej, zaburzeń
emocjonalnych, uzależnień:
piątek w godz. 10.00 – 16.00
Psycholog dla dzieci i młodzieży
Poradnictwo w formie indywidualnej związane
z traumą po separacji, rozwodzie rodziców, po stracie
rodziców, w przypadku problemu uzależnienia,
problemów wychowawczych:
wtorek w godz. 15.00 – 17.00
Zapisy do specjalistów należy zgłaszać osobiście
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, ul. Świętokrzyska 22, piętro IV lub
telefonicznie pod nr tel. 41 276 76 00, od godz. 7.00
do godz. 15.00

Gmina
Ostrowiec
Świętokrzyski
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Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Ostrowcu
Świętokrzyskim

PCPR ul. Świętokrzyska 22 27-400 Ostrowiec Św.,
tel. 41 24-99-408 e-mail:
sekretariat@pcpr.ostrowiec.pl
PCPR realizuje zadania pomocowe na rzecz osób
w kryzysie oraz trudnych sytuacjach życiowych
dotyczących m. in.: przemocy, problemów
wychowawczych, konfliktów, kryzysów
egzystencjalnych, trudności w funkcjonowaniu
społecznym.

Powiat
Ostrowiecki

PCPR jest jednostką
organizacyjną Starostwa
Powiatowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim.

PIK – działa w strukturach
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w
Ostrowcu Świętokrzyskim
w ramach pn. „Razem
Raźniej”,
współfinansowanego w
ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa
Świętokrzyskiego 2014-2020
z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

W PCPR świadczone jest następujące poradnictwo:
Poradnictwo psychologiczne: wtorki w godz. 9.0010.00,
Poradnictwo socjalne: środa w godz. 9.00-10.00.
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)
(budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego)
ul. Furmańska 5, 27-400 Ostrowiec Św.,
Konsultacje świadczone są w dniach pracujących
przez specjalistów:
- terapeuta uzależnień: środa w godz. od 15.00 do
19.00;
- psycholog: wtorek w godz. od 15.00 do 19.00;
- prawnik: piątek w godz. od 15.00 do 19.00.
Powiat Pińczowski
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Powiatowy Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Pińczowie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów, tel. 41/3573-575 wew. 3, e-mail: pcpr@pinczow.pl
OIK udziela pomocy osobom: w kryzysach
indywidualnych, w kryzysach rodzinnych mających
problemy materialno – bytowe; ofiarom

Powiat
Pińczowski

Jednostka jest komórką
organizacyjną Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Pińczowie.

poszkodowanym w wyniku klęsk żywiołowych i
katastrof. OIK dysponuje 2 miejscami hostelowymi.
Dyżury w OIK są pełnione przez psychologa w
dniach:
Poniedziałek: 12.15 – 17.15
Wtorek: 8.00 – 12.00
Środa: 12.15 – 16.15
Czwartek: 12.15 – 16.15
Piątek: 7.50 – 10.50
Powiat Sandomierski
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Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego w Sandomierzu

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie

Powiat
sandomierski

Punkt funkcjonuje
w strukturze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Sandomierzu.

Miasto
Sandomierz

PIK funkcjonuje
w strukturze Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Sandomierzu.

ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz, tel./faks:
15 644-10-10 wew. 344.
Punkt świadczy poradnictwo socjalne
i psychologiczne osobom będącym w kryzysie.
Pomoc osobom i rodzinom udzielana jest na
indywidualne zgłoszenia, po wcześniejszym ustaleniu
terminu lub w miarę możliwości na bieżąco.
29

29/2020

Punkt Interwencji Kryzysowej
(PIK) Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sandomierzu

Punkt Interwencji Kryzysowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sandomierzu.
ul. Żydowska 6c, 27-600 Sandomierz tel. 15 832-3160 wew. 21, e-mail: pik@ops.sandomierz.pl
pokój nr 7.
Godziny funkcjonowania PIK:
od poniedziałku do czwartku

w godzinach od 16.00 do 18.00 tj.:
- poniedziałek – dyżur terapeuty uzależnień,
- wtorek – dyżur pedagoga,
- środa – dyżur radcy prawnego,
- czwartek – dyżur psychologa.
Punkt Interwencji Kryzysowej jest placówką
specjalistycznego poradnictwa, funkcjonującą
w strukturze OPS. PIK świadczy pomoc dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie i ofiar handlu
ludźmi.
Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy
i wsparcia z tytułu: przemocy domowej,
doświadczania agresji, problemów wychowawczych,
niepowodzeń szkolnych, konfliktów małżeńskich
i rodzinnych, kryzysu po utracie bliskiej osoby,
przemocy seksualnej, zagrożeń związanych z próbami
samobójczymi, zdarzeń losowych.
Pomocy w PIK udzielają: psycholog, pedagodzy,
pracownicy socjalni, specjaliści z zakresu prawa,
terapeuta uzależnień.
Formy poradnictwa świadczonego w PIK:
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Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny
Miejskiego Ośrodka Rozwoju
Osobistego w Sandomierzu

Poradnictwo psychologiczne,
Poradnictwo pedagogiczne,
Poradnictwo prawne,
Poradnictwo socjalne,
Terapia rodzinna.
Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny Miejskiego Ośrodka
Rozwoju Osobistego w Sandomierzu.
ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz tel./fax: 15 83284-13 (czynny w godzinach dyżurów specjalistów),

Miasto
Sandomierz

Miejski Ośrodek Rozwoju
Osobistego (M.O.R.O.)
funkcjonuje w strukturze
Urzędu Miejskiego
w Sandomierzu.

adres e-mail: pek.sandomierz@gmail.pl;
psyche.sand@gmail.com
W MORO można uzyskać informacje dotyczące
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie
miasta Sandomierza oraz Karty Dużej Rodziny.
Zajęcia i dyżury specjalistów prowadzone przez
Stowarzyszenie na Rzecz Zdrowia Psychicznego oraz
Polski Czerwony Krzyż odbywają się zgodnie
z harmonogramem w formie realizacji zadania
publicznego w ramach programu profilaktyki
uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
który jest finansowany przez samorząd Miasta
Sandomierza.
Godzina dyżurów specjalistów:
Psycholog (psychoterapeuta) – piątek co 2 tyg. (1 i 3
piątek miesiąca) godz. 16.00 – 19.45
Prawnik (adwokat) – każdy wtorek 17.00 – 19.00
Terapeuta uzależnień (pomoc dla uzależnionych i
współuzależnionych) – piątek co 2 tyg. (2 i 4 piątek
miesiąca) godz. 15.00 – 19.00
Specjalista ds. przemocy w rodzinie oraz osób
w kryzysie – piątek co 2 tyg. (1 i 3 piątek miesiąca)
godz. 16.30 – 18.45

Harmonogram dyżurów (prowadzony przez Polski
Czerwony Krzyż) specjalistów w okresie lutygrudzień 2019 r.
Poniedziałek:
Psycholog – 15.30 – 18.00
Środa:
Prawnik (1, 3, 5 w danym miesiącu) w godz. 15.00 –
17.00
Terapeuta – 17.00 – 20.00
Czwartek:
Pedagog – 15.30 – 18.00
Poniedziałek:
Psycholog – co 2 tygodnie w II i IV poniedziałek
miesiąca w godz. 16.00-20.15
Wtorek:
Prawnik (co tydzień we wtorki w godz. 16.30 – 18.45)
Piątek:
Certyfikowany specjalista do spraw osób
uzależnionych, współuzależnionych, przemocy
w rodzinie oraz osób w kryzysie – co 2 tygodnie
w godz. 15.00–18.00.
W przypadku konieczności odwołania dyżuru zostanie
on zrealizowany w innym terminie po uprzednim
ogłoszeniu zmiany.
Wszelkie porady są udzielane bezpłatnie,
profesjonalnie i anonimowo.
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Punkt Konsultacyjny dla osób
uzależnionych od alkoholu i ich
rodzin w Obrazowie

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin w Obrazowie. Punkt mieści się w
budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Obrazowie, Obrazów 120, 27-641 Obrazów, nr tel.
(15) 386-51-62. W punkcie realizowane jest wsparcie
specjalisty w formie pomocy terapeutycznej.

Gmina
Obrazów

Punkt funkcjonuje w ramach
Gminnego Programu
Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz
Gminnego Programu
Przeciwdziałania
Narkomanii

Powiat
Skarżyski

Jednostka działa
w strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Skarżysku Kamiennej.

Dyżur terapeuty ds. uzależnień:
- czwartek w godz. 11.00 – 18.00.
Dyżur psychologa (Obrazów 121, 27-641 Obrazów)
- wtorek w godz. 16.30-19.00
- czwartek w godz. 17.00 – 18.30
- sobota w godz. 11.00 – 12.00
Powiat Skarżyski
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Powiatowy Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Skarżysku
Kamiennej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko – Kamienna,
tel. 41 253-00-23, tel/fax 41 252 19 53, e-mail:
poik.sko@wp.pl godziny pracy: pon. 7.30 - 15.30
wt. - pt. 7.30 - 18.00

POIK udziela pomocy i wsparcia w sytuacji
występowania przemocy w rodzinie, przemocy
seksualnej, agresji, konfliktów małżeńskich
i rodzinnych, kryzysu po utracie bliskiej osoby,
problemów wychowawczych, zdarzeń losowych, prób
samobójczych.
Pomoc w OIK świadczy dwóch psychologów
i pedagog – koordynator Programu korekcyjno-

edukacyjnego, pracownik socjalny, specjaliści
z zakresu prawa.
Formy świadczonego poradnictwa:
Poradnictwo psychologiczne;
Poradnictwo pedagogiczne;
Poradnictwo socjalne;
Poradnictwo prawne.
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Punkt Interwencji Kryzysowej
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kamiennej

Realizowany jest Program korekcyjno-edukacyjny dla
osób stosujących przemoc w rodzinie.
Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej
ul. Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko – Kamienna tel.
41 25-20-336
Dyżury:
Pracownik socjalny: Poniedziałek: 16.00 – 18.00
Czwartek:
Psycholog:

15.30 - 18.00

Poniedziałek: 12.30 – 18.30
Wtorek:

7.30 – 16-30

Środa:

11.30 – 16.00

Czwartek:
Piątek:

7.30 – 18.30
11.30 – 15.00

Miasto
Skarżysko –
Kamienna

Jednostka funkcjonuje
w strukturze Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku Kamiennej.

Powiat Starachowicki
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Ośrodek Pomocy Rodzinie (OPR)
w Starachowicach

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań”,
Aleja Armii Krajowej 28, 27-200 Starachowice,
(Galeria „Skałka” - I piętro w Starachowickim
Centrum Interwencji Kryzysowej) telefon: 41 274-0997, 882-560-397 adres e-mail:
przystan.starachowice@wp.pl.
Prezes Stowarzyszenia – Pani Marta Majkusiak
Oferta i godz. pracy Ośrodka Pomocy Rodzinie:
Poniedziałki:
konsultacje dla dzieci i młodzieży: 16.00 - 19.00
konsultacje terapeuty: 15.30 - 19.30
Wtorki:
porady psychologa: 13.00 – 16.00
Środy:
grupa psychoedukacyjna dla kobiet doznających
przemocy: 16.00 - 19.00
konsultacje prawnika: 15.30 - 18.30
Czwartki:
Porady psychologa: 13.00 - 16.00
Piątki:
konsultacje prawnika: 15.30 - 18.30
Soboty:
Konsultacje dla rodziców i młodzieży zagrożonej:
9.00 – 12.00
Do wszystkich specjalistów obowiązują
wcześniejsze zapisy na numer telefonu :
882 560 397; 41/274-09-07 w godz. pracy terapeuty.

Powiat
Starachowicki,
Zarząd
Stowarzyszenia
Pomoc
Rodzinie
„Przystań”

OPR funkcjonuje
w strukturze Stowarzyszenia
Pomoc Rodzinie „Przystań”
i realizuje zadania powiatu
starachowickiego polegające
na prowadzeniu ośrodka
interwencji kryzysowej.
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Punkt Konsultacyjny (PK)
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Starachowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Starachowicach, ul. Złota 7, 27-200 Starachowice,
tel. 41 274 88 06, e-mail:
sekretariat@pcpr.starachowice.pl
W Punkcie można uzyskać pomoc z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, problemów
wychowawczych, kryzysów egzystencjalnych,
konfliktów rodzinnych. Punkt prowadzi poradnictwo
psychologiczne, terapeutyczne, socjalne dla osób
w kryzysie.
Poradnictwo świadczone jest przez:
Pracownik socjalny (koordynator programu
korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie): tel. 41 274-88-06 wew. 27,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00
Psycholog (specjalista pracy z rodziną): przyjmuje
w Starachowickim Centrum Interwencji Kryzysowej
mieszczącym się w Galerii Skałka przy ul. Armii
Krajowej 28 (I piętro)
tel. 518-860-008
każdy poniedziałek od 15.30 - 19.30
II i IV tydzień miesiąca od wtorku do czwartku od
7.00-9.30
II i IV sobota miesiąca od 7.30 - 16.00
I i III tydzień miesiąca od wtorku do piątku
od 15.30 - 19.30

Powiat
starachowicki

Punkt funkcjonuje
w strukturze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Starachowicach.
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Punkt Interwencji Kryzysowej
w Starachowicach

Terapeuta (specjalista w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie): przyjmuje w Starachowickim
Centrum Interwencji Kryzysowej mieszczącym się w
Galerii Skałka przy ul. Armii Krajowej 28 (I piętro)
tel. 882-560-397
Poniedziałek, czwartek i piątek w godz. 7.30 - 15.30
Wtorek od 12.00 - 19.30
Środa od 7.30 - 16.00
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Gmina
Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Majówka 21 Starachowice
27-200 Starachowice.
Godziny funkcjonowania Punktu: codziennie od 7.00
do 17.00 w siedzibie MOPS I piętro, pokój nr 110, tel.
41 274-57-57, kom. 533 053 322, e-mail:
pik@mops.starachowice.pl

Punkt funkcjonuje
w strukturze Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach.

Dyżury terapeutów w Punkcie:
Terapeuta uzależnień: wtorek godz. 15.00 - 17.00
Prawnik – środa w godz. 15.00 - 17.00
Psycholog – piątek w godz. 15.00 - 17.00
Specjaliści pracy socjalnej z uprawnieniami do pracy
z osobami doznającymi przemocy – codziennie
w godz. 7.00 - 17.00.

Powiat Staszowski
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Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy
w Rodzinie i Osobom w Kryzysie
w Staszowie

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
i Osobom w Kryzysie, ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów,
tel. 15 864-30-58, pok. B3 e—mail:
pcpr@staszowski.eu

Powiat
Staszowski

Jednostka działa
w strukturze Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Staszowie.

W Punkcie Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie
i Osobom w Kryzysie można uzyskać pomoc
w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych
śmiercią kogoś bliskiego, doświadczeniem
przestępstwa, utratą środków do życia, nagłym
załamaniem się zdrowia. Wspieramy ofiary przemocy
w rodzinie oraz osoby doświadczające traumy.
Udzielane formy pomocy: wsparcie psychologiczne,
poradnictwo, psychologiczne, interwencja kryzysowa,
pomoc prawna. Do wybranego specjalisty można
umówić się pod numerem telefonu 15 866-50-75.
Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie
Pomocy:
Psycholog: Poniedziałek – Środa: 8.00 – 10.00,
Czwartek – Piątek: 13.00 – 15.00
Radca Prawny: w każdy 1-wszy i 3-ci czwartek
miesiąca w godz. 11.30 – 13.00
Powiat Włoszczowski
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Zespół Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, tel. 41/39-44993, kom. 504-754-393 e-mail:
biuro@pcprwloszczowa.pl; pik@pcprwloszczowa.pl;
godz. pracy: od 7.30-15.30 (pon.-pt.), I piętro, pok.
207.
Zespół Interwencji Kryzysowej prowadzi poradnictwo
specjalistyczne psychologiczne, socjalne i rodzinne.
W każdy piątek w godz. 16.00-18.30 odbywają się
spotkania grupowe w ramach Programu Korekcyjno-

Powiat
Włoszczowski

Jednostka działa
w strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
we Włoszczowie.

Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc
w Rodzinie.

