INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY
OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE
Lp.

Nazwa organizacji/instytucji

Adres i telefon

Oferta

INSTYTUCJE I PLACÓWKI NA TERENIE MOKOTOWA

1.

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Mokotów m. st. Warszawy
• Fila
Nr
1
ul.
Iwicka
19
( pracownicy socjalni)
•
• Filia Nr 2 ul. Bałuckiego 5
(pracownicy socjalni)

ul. Falęcka 10
tel. 22 849 44 66

Komenda Rejonowa Policji

ul. Malczewskiego 3/5/7
• Oficer Dyżurny tel.
• Tel: 22 603-11-56
• Tel: 22 603-11-55
• Fax: 22 844-99-96

tel. 22 841 83 61
tel.. 844 74 43

1. Uruchamianie interwencji w sytuacjach
przemocy w rodzinie (Procedura Niebieska
Karta)
2. Praca socjalna z rodziną
3. Interwencja
kryzysowa
–
konsultacje
wspierające, diagnostyczne, terapeutyczne
dla osób doznających, świadków i sprawców
przemocy

1. Uruchamianie interwencji w sytuacjach
przemocy w rodzinie (Procedura „Niebieska
Karta”)
2. Monitorowanie sytuacji w rodzinie w ramach
Niebieskiej Karty
3. Monitorowanie sytuacji osób nieletnich
i
kierowanie
zawiadomień
do
Sądu
Kierownicy Rewirów Dzielnicowych
Rodzinnego i Nieletnich o nieprawidłowej
ul. Malczewskiego 52,
sytuacji dziecka w rodzinie.
• Tel.22 60-312-37
4. Kierowanie zawiadomień do prokuratury
ul. Podchorążych 39,
podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
• tel.: (22) 851-11-45
ul. Wita Stwosza 31,
• tel.: (22) 60-319-26
Wydział ds. Nieletnich i Patologii
tel . 22 603-34-15

3.

Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów
Lecznictwa
Otwartego
Warszawa
Mokotów
Przychodnie:
• Belgijska 4
• Chełmska 13/17
• Dąbrowskiego 75a
•
• Przychodnia Lekarska ul. Iwicka 19
•
• Kierownik lek.
med.
Danuta
Dziabała
•
• tel. 22 841-43-84Jadźwingów 9
• Kielecka 27
• Madalińskiego 13
• Malczewskiego 47a
• Morszyńska 33
• Przyczółkowa 33
• Soczi1

ul. Madalińskiego 13
tel.: 22 541 - 72 - 70
faks: 22 856 - 97 - 45
•

Przychodnia Specjalistyczna ul.
Belgijska 4
Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od
Alkoholu:
-psychiatra, psycholog
Rejestracja 22 845-46-49
• Przychodnia Lekarska ul. Chełmska
13/17
Rejestracja - centrala:
tel. 22 841 60 81 do 83
Poradnie P OZ
internistyczna,
pediatryczna
rejestracja dla dorosłych: 22 840 10 25,
rejestracja dla dzieci: 22 841 14 95 ew.180
Poradnie Specjalistyczne
ginekologiczno-położnicza,
chirurgii ogólnej,
neurologiczna,
stomatologiczna,
urologiczna,
rehabilitacyjna,
Rejestracja centrala: 22 841 60 81 do 83
Poradnia:
zdrowia psychicznego:
- psychiatra, psycholog
22 841-26-42

1. Badanie lekarskie i wydawanie bezpłatnych
zaświadczeń o stanie zdrowia w przypadku
uszczerbku na zdrowiu spowodowanego
przemocą w rodzinie przez lekarzy pierwszego
kontaktu.
2. Uruchamianie
procedury
interwencyjnej
„Niebieska Karta”

•

Przychodnia POZ

ul. Dąbrowskiego 75a
tel. 22 845-38-63
•

Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i
Terapii "POZA ILUZJĄ"
tel. 22 844-94-61
ul. Dąbrowskiego 75a
Specjaliści psycholog, psychiatra, socjolog,
prawnik dla pacjentów
rejestracja:
22 844-94-61
• Przychodnia Lekarska ul.
Madalińskiego 13
tel. 22 849 - 91 - 79
• POZ
rejestracja dla dorosłych:
22 541-70-57,58
rejestracja por.D - dzieci chore:
22 541-70-60
rejestracja por.D-dzieci zdrowe:
22 541-70-62
Poradnie Specjalistyczne
rejestracja stomatolog:
22 849-64-28
otolaryngologiczna,
gastroenterologiczna
rejestracja: 22 541-70-57,58
• Przychodnia Lekarska ul.
Malczewskiego 47a
tel. 22 844 12 57
POZ
rejestracja dla dorosłych :
22 844 13 76
rejestracja Dzieci Zdrowe i Chore
22 646 81 34
Rejestracja - Specjalistyka
tel. 22 848-06-18
•

Przychodnia Lekarska
ul. Morszyńska 33
tel. 22 842-24-13

• Przychodnia Lekarska ul. Soczi 1
Rejestracja centrala: 22 642-69-33 do 40
POZ
Rejestracja internistyczna: 22 642-69-33 do
40 wew. 231, 238
rejestracja-dzieci chore:
tel. wew. 220 lub 22 642-16-10
rejestracja-dzieci zdrowe:
tel. wew. 230 lub 22 642-16-10
Poradnie Specjalistyczne
ginekologiczno-położnicza,
rejestracja Poradnia Kobiet:
tel. 22 642-69-33 do 40 , lub 22 858 79 46
chirurgia ogólna, neurologiczna,
rehabilitacyjna rejestracja: te l: 22 642-6933 do 40
Rehabilitacyjna i logopedyczna dla dzieci
rejestracja:
tel. 22 642-69-33 do 40, wew. 220 lub 64216-10
Gruźlicy i chorób płuc
rejestracja: 22 642-69-33 do 40 wew. 234

4.

5.

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ul. Gagarina 27
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia tel. 22 841 93 49
dla Dzielnicy Mokotów
ul. Bachmacka 1
tel. 22 56 51 796
Dzielnicowy
Zespół
Realizacji ul. Bachmacka 1
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania tel. 22 56 51 796
Problemów Alkoholowych

1. Informacja i konsultacje specjalistyczne dla
osób doznających przemocy, stosujących
przemoc, uzależnionych, współuzależnionych
2. Poradnictwo prawne
1. Realizacja
procedury
zobowiązania
do
leczenia odwykowego,
2. Działania interwencyjne
w związku z
przemocą
w
rodzinie
z
problemem
alkoholowym

6.

Prokuratura Rejonowa
Warszawa Mokotów

ul. Wiktorska 91a
tel.22 21-71-300

7.

Sąd Rejonowy
dla Warszawy Mokotów

ul. Kocjana 3
tel.

• V Wydział Rodzinny i Nieletnich
• II Zespół Kuratorskiej
Sądowej ul. Kocjana 3
• III Wydział Karny
51a

tel. 22 328-61-27..

Służby 22 328 61 47

ul. Ogrodowa tel. 22 501 97 93, 22 501 97 94,
22 501 97 88

• I Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej Wykonujący Orzeczenia tel. 22 393 3853
w Sprawach Karnych z siedzibą
przy ul. Ogrodowej 28/30

8.

1. Prowadzenie postępowań przygotowawczych
m.in. w sprawach związanych z przemocą w
rodzinie,
2. Kierowanie do Sądu aktów oskarżenia,
3. Wydawanie
postanowień
w
zakresie
tymczasowego
aresztowania,
dozoru
policyjnego, opuszczenia miejsca pobytu,
zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej
1. Prowadzenie
spraw
związanych
ze
sprawowaniem
opieki
nad
dziećmi,
zobowiązaniem do leczenia odwykowego,

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. ul. Belgijska 4
Przeciwdziałania Przemocy
02-511 Warszawa
tel./fax 22 845 12 12, 667 833 400
www.przemocdomowa.pl
Poradnia
mailowa:
pomoc@przemocdomowa.pl

2. Sprawowanie nadzoru kuratorskiego nad
rodziną w zakresie wykonywania władzy
rodzicielskiej i zapewniania właściwych
warunków opiekuńczo – wychowawczych oraz
nadzór
nad
wypełnianiem
obowiązku
leczeniem przez osoby uzależnione
3. Wydawanie orzeczeń w sprawach karnych w
tym dotyczących przemocy w rodzinie.
4. Sprawowanie dozoru kuratorskiego nad
osobami skazanymi w tym m.in. za przemoc w
rodzinie, wnioskowanie do sadu o zarządzenie
wykonania zawieszonej kary pw. m.in. w
sytuacjach
ponownego
zachowania
przemocowego.
1. Oferowana pomoc: konsultacje
psychologiczne indywidualne oraz dla par;
2. terapia partnerska i rodzinna;
3. terapia indywidualna dla osób
doświadczających przemocy oraz dla
osób stosujących przemoc w rodzinie;
4. grypy wsparcia dla osób

9.

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej

ul. Wiśniowa 42 lok. 39
02-520 Warszawa
tel./fax: 22 646 22 56
www.fundacjacel.pl
e-mail: biuro@fundacjacel.pl

10. Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw Ul. Wiśniowa 50
t.22 848 28 90
11. Poradnia
Pedagogiczna

Psychologiczno- Ul. Stępińska 6/8
t.22 841 14 23
ul. Kaspijska 16a
tel. 22642 69 20
ul. Narbutta 65/71
tel. 22 849 99 98

doświadczających przemocy;
5. grupy terapeutyczne dla kobiet;
6. grupy terapeutyczne koedukacyjne;
7. trening asertywności dla kobiet i
mężczyzn;
8. grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób
stosujących przemoc w rodzinie;
9. konsultacje z radca prawnym;
10. konsultacje psychiatryczne
Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom
dorosłym doznającym przemocy w rodzinie, w
tym:
1.
Prowadzenie działań informacyjnoedukacyjnych oraz wsparcia w ramach
pierwszego kontaktu.
2.
Prowadzenie indywidualnych spotkań z
psychologiem o charakterze terapeutycznym i
wsparciowym.
3.
Prowadzenie grupy dla kobiet, które
doświadczały przemocy w rodzinie.
4.
Prowadzenie grupy dla samotnych matek
doświadczających „przemocy” w relacjach z
dorastającymi/ dorosłymi dziećmi.
5.
Prowadzenie grupy dla młodych kobiet w
wieku 20-30 lat doświadczających przemocy w
relacjach męsko-damskich.
Jednorazowa pomoc finansowa osobom
pokrzywdzonym w wyniku popełnionego
przestępstwa na terenie Polski.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla
dzieci i młodzieży
2. Warsztaty psychoedukacyjne.
3. Konsultacje indywidualne
4. Terapia indywidualna dla rodziców i
terapia rodzin

INSTYTUCJE I PLACÓWKI NA TERENIE M.ST. WARSZAWY

1.

Prokuratura Okręgowa Warszawa – ul. Chocimska 28,
Mokotów
Tel. +48222173120

2.

Komisja Rozwiązywania Problemów ul. Niecała 2
Alkoholowych m. st. Warszawy
00 – 098 Warszawa

3.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. 6-go Sierpnia 1/5
02-843 Warszawa
tel./fax. (22) 855 44 32
email: oik@oik.warszawa.pl
http://oik.warszawa.pl/

4.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Dalibora 1
01-439 Warszawa
Tel/fax 22/ 837 55 59 (czynny całą
dobę) oik_warszawa@wp.pl
http://oik.waw.pl/

5.

Fundacja „Pomoc Kobietom i
Dzieciom”
(rozwód, przemoc, głód)

ul. Wąchocka 4 lok. 5
tel. 22 616-38-54
kom. 692 050 380

- rozpatrywanie zażaleń i odwołań od
postanowień wydanych przez Prokuraturę
Rejonową.
- kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego i
nieletnich
w
sprawach
dotyczących
zastosowania obowiązku leczenia odwykowego
- inicjowanie działań na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie ( uruchamianie procedury
Niebieskiej
Karty
za
pośrednictwem
Dzielnicowych Zespołów Realizacji Programu
Profilaktyki
i
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych)
pomoc ambulatoryjna: psychologiczna, prawna,
psychiatryczna, interwencja kryzysowa (także
telefonicznie), terapia indywidualna
krótkoterminowa
Hostel: schronienie, pomoc socjalna, prawna,
psychologiczna i psychiatryczna
pomoc ambulatoryjna: psychologiczna, prawna,
socjalna, psychiatryczna, interwencja kryzysowa
(także telefoniczne), krótkoterminowa
psychoterapia indywidualna, terapia par,
mediacje rodzinne, konsultacje u specjalisty
pracy z rodziną, psychoedukacja
Hostel: schronienie, pomoc socjalna, prawna,
psychologiczna i psychiatryczna
- Pomoc ofiarom przestępstw i przemocy
domowej, ofiarom gwałtów:
- Poradnictwo prawne, asystowanie w
sprawach sądowych ( z zakresu prawa
karnego, rodzinnego i cywilnego),
- Poradnictwo psychologiczne,
indywidualne i grupowe.
- Emisja głosu.

Warsztaty dla małżeństw – zdążyć przed
przemocą.
- Warsztaty dla osób, które wyszły z
przemocy- Nowa droga po przemocy.
- Terapia psychologiczno-seksuologiczna
dla ofiar zgwałceń.
- Wszechstronna pomoc dla ofiar przemocy
ze strony sprawców w mundurach i
nieumundurowanych
• Pomoc psychologa, pracownika socjalnego,
opiekunki
• schronisko,
• pomoc rzeczowa.
• Pomoc psychologa, pracownika socjalnego,
prawnika, opiekunki
• schronisko,
• pomoc rzeczowa.
W zakresie interwencyjnym :
• zapewnienie schronienia;
• rozpoznanie sytuacji ofiary i ocena ryzyka w
zakresie zagrożenia bezpieczeństwa
• ochrona ofiary przemocy w rodzinie przed
osobą stosująca przemoc;
• udzielenie natychmiastowej pomocy
psychologicznej i prawnej;
-

6.

DOM SAMOTNEJ MATKI Towarzystwa
Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło
Warszawskie

Laski, ul. Brzozowa 37
05-080 Izabelin
tel. 0/22 752 22 48

7.

DOM SAMOTNEJ MATKI Caritas
Diecezji Warszawsko- Praskiej

ul. Kilińskiego 69
05-220 Zielonka
tel. 0/22 781 09 79

8.

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK
WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE prowadzony przez
Fundację Centrum Praw Kobiet

(adres placówki utajniony)
kontakt w siedzibie Fundacji
ul. Wilcza 60 lok. 19 , Warszawa
tel. 22 652 01 17,
22 622 25 17
www.cpk.org.pl,
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl
kom. 606 256 790 (bezpośrednio)

W zakresie terapeutyczno – wspomagającym:
diagnozowanie problemu;
opracowywanie indywidualnego planu
pomocy;
• udzielanie poradnictwa specjalistycznego;
• prowadzenie grup wsparcia
/terapeutycznych oraz terapii indywidualnej;
• udzielanie konsultacji wychowawczych;
•
•

9.

Fundacja CENTRUM PRAW KOBIET

ul. Wilcza 60 lok. 19 , Warszawa
tel. 22 652 01 17,
22 622 25 17
kom. 698 227 965
www.cpk.org.pl,
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl,
porady prawne:
porady.prawne@cpk.org.pl
porady psychologiczne:
porady.psychologiczne@cpk.org.pl
Telefon zaufania „ STOP”
22 621 35 37
Psycholog – pn, wt, śr, pt w godz.
10.00-16.00
Prawnik – czw,
w godz. 10.00-16.00

10. Fundacja MEDERI – pomóżmy
dzieciom

Ds. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa
tel. 22 815 76 03
www.czd.pl/~mederi,
e-mail: mederi@czd.pl

W zakresie potrzeb bytowych:
• zapewnienie odpowiednich warunków do
całodobowego pobytu;
• zapewnienie wyżywienia, odzieży i obuwia, a
także środków higieny osobistej i
środków
czystości oraz leków (w sytuacji, jeżeli
dochód osoby nie przekracza aktualnie
obowiązującego kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej, o którym
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej).
• Zapewnienie kompleksowej i
interdyscyplinarnej pomocy kobietom
doznającym przemocy oraz ich dzieciom,
• wszechstronne wsparcie interwencyjne w
kryzysie związanym z doznawaną przemocą,
mobbingiem, dyskryminacją
• zapewnienie pomocy psychologicznej
kobietom, które doznawały przemocy w
przeszłości oraz zagrożonym przemocą;
• porady prawne, psychologiczne, socjalnozawodowe,
• warsztaty wzmacniające kobiety psychicznie
i uczące zachowań asertywnych, techniki
samoobrony,
• prowadzenie grupy wsparcia, grupy
teatralno – terapeutycznej, psychoterapii,
• towarzyszenie kobietom w instytucjach w
charakterze osoby zaufania ( ds. w sądzie).
Pomoc specjalistyczna dzieciom krzywdzonym w
szczególności w przypadkach podejrzenia o
wykorzystywanie seksualne w tym:
• konsultacje diagnostyczne i wsparcie,
• konsultacje i interwencje specjalistyczne
(psychologiczne, pedagogiczne i prawne)

11. KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
Centrum Interwencyjne

ul. Oleandrów 6, III piętro , 00-629
Warszawa
Telefon interwencyjny: (022) 745 06
01
tel. (022) 626 94 19
www.kopd.pl
e-mail: kopd@kopd.pl

•
•
•
•

•
•

12. Fundacja Dzieci Niczyje

13. Stowarzyszenie Na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

Centrum Pomocy Dzieciom
“Mazowiecka”
Ul. Mazowiecka 12/25
00-048 Warszawa
tel./fax: 22 826 88 62, 826 14 34
www.fdn.pl
e-mail: mazowiecka@fdn.pl

Siedziba Stowarzyszenia
ul. Żurawia 16/20
00-515 Warszawa
tel. 22 499 37 33
www.niebieskalinia.org
e-mail: info@niebieskalinia.org

Konsultacje psychologiczne,
porady psychologiczno – pedagogiczne,
porady prawne oraz socjalne,
grupy psychoedukacyjno – wsparciowe dla
rodziców będących w konflikcie
okołorozwodowym oraz warsztaty
umiejętności wychowawczych,
interwencje prawno – psychologiczne w
przypadkach wykorzystywania seksualnego
dzieci,
diagnoza psychologiczno – seksuologiczna
dzieci z podejrzeniem wykorzystywania
seksualnego oraz wsparcie psychologiczne,
a także psychoterapia dla dzieci - ofiar
wykorzystywania seksualnego i ich rodzin.

II. Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw
i krzywdzenia:
1. Konsultacje dla dzieci i członków ich rodzin.
2. Diagnoza, interwencja oraz pomoc
psychologiczno- pedagogiczna dla dzieci i
rodziców/ opiekunów.
3. Pomoc prawna.
Prowadzenie działań diagnostycznych i
interwencyjnych, świadczenie pomocy
specjalistycznej w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzez:
1. Prowadzenie programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do
osób stosujących przemoc w rodzinie.
2. Planowane jest przeprowadzenie 3 edycji
programu w roku, czas trwania 1 edycji – ok. 4
miesięcy.
3. Pełna edycja programu korekcyjnoedukacyjnego obejmuje następujące działania:

14.
Stowarzyszenie „OD-DO”
• Ośrodek „Od Resocjalizacji do
Profilaktyki” Stowarzyszenia
„OD-DO”

ul. Siedmiogrodzka 5 kl. II
01-204 Warszawa
tel. 22 632 09 09
www.od-do.org
e-mail:od-do@od-do.org

− indywidualne konsultacje diagnostyczne,
− indywidualne konsultacje specjalistyczne,
− grupę korekcyjno-edukacyjną,
− warsztat umiejętności psychospołecznych.
Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom
dorosłym doznającym przemocy w rodzinie, w
tym:
1. Prowadzenie indywidualnych konsultacji
specjalistycznych.
2. Prowadzenie maratonów psychoedukacyjnych.
3. Prowadzenie grupy wsparcia

15. Fundacja „IKA” im. Iki Szpakowskiej

Biuro Fundacji
ul. Chmielna 15 lok. 102
00-021 Warszawa
tel./fax 22 826 41 51
www.fundacjaika.wp.pl
e-mail: fundacjaika@wp.pl

Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom
dorosłym doznającym przemocy w rodzinie, w
tym:
1. Prowadzenie interwencji kryzysowej.
2. Udzielanie poradnictwa specjalistycznego.
3. Udzielanie terapii psychologicznej dla
dorosłych ofiar przemocy w rodzinie.
4. Udzielanie poradnictwa prawnego.

16. Stowarzyszenie OPTA

Siedziba Stowarzyszenia
ul. Marszałkowska 85 lok. 34
00-683 Warszawa, tel 22/424 09 89,
fax. 22/6225252, e-mail:
biuro@opta.org.pl; www.opta.org.pl

Udzielanie specjalistycznej pomocy osobom
dorosłym doznającym przemocy w rodzinie, w
tym:
1. Dyżury konsultacyjne i interwencyjne
asystentów socjalnych,
2. Dyżury konsultacyjne i interwencyjne
adwokata socjalnego,
3. Konsultacje psychologiczne,
4. Prowadzenie grupy wsparcia,
5. Warsztaty psychoedukacyjne,
6. Treningi umiejętności psychospołecznych.

17. Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Problemami Emocjonalnymi
„SPOZA”

ul. Targowa 66 lok. 23
tel. 22 618-34-06

Budowanie sieci społecznego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
1. Spotkania, prelekcje i pogadanki tematyczne
we współpracy z instytucjami i placówkami
działającymi na terenie Warszawy oraz dla jej
mieszkańców.
2. Poradnictwo prawne, psychologiczne,
Konsultacje indywidualne: specjalista ds.
przeciwdziałania przemocy, doradca zawodowy,
broker edukacyjny, pośrednik pracy, coach oraz
asystent osoby z niepełnosprawnością
ul. Walecznych 59
18. Fundacja „Dzieci Niczyje”
Prowadzenie działań diagnostycznych i
Praskie Centrum Dziecka i Rodziny im. tel. 22 616-02-68
interwencyjnych, świadczenie pomocy
Aliny Margolis-Edelman
tel./fax: 22 616 16 69, 672 65 86
specjalistycznej oraz wspieranie profesjonalistów
www.fdn.pl
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
e-mail: walecznych@fdn.pl
poprzez:
I. Program „Dobry Rodzic – Dobry Start”
1.
Konsultacje indywidualne, małżeńskie z
psychologiem.
2.
Spotkania edukacyjne dla
rodziców/opiekunów.
3.
Aktywne poniedziałki – dni otwarte dla
rodziców i dzieci.
4.
Warsztaty umiejętności rodzicielskich
19. Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji ul.
Walecznych
59,
03-926 Prowadzenie działań diagnostycznych i
Społecznej
Warszawa, tel. 22/6161036, fax. interwencyjnych, świadczenie pomocy
22/6172891, e-mail: spb.dom@wp.pl specjalistycznej w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie poprzez:
Ośrodek dla Ofiar Przemocy w
1.
Udzielenie schronienia kobietom wraz z
Rodzinie „DOM”
dziećmi doznającymi przemocy,
2.
Pracę socjalną z ofiarami przemocy w
rodzinie,
3.
Poradnictwo psychologiczne i
konsultacyjne oraz indywidualna terapia dla
dorosłych,
4.
Prowadzenie terapii grupowej dot.

Radzenia sobie z przemocą dla osób dorosłych,
5.
Indywidualne konsultacje i porady
wychowawcze dla matek oraz diagnoza i zajęcia
psychokorekcyjne dla dzieci,
6.
Poradnictwo prawne,
7.
Warsztaty umiejętności zaradczych dla
ofiar przemocy,
Dyżury opiekuńczo-wychowawcze dla osób
przebywających w hostelu.
20.
Specjalistyczna
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Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP”
Tel. 22 822 77 17

Konsultacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajęcia reedukacyjne, zajęcia terapeutyczne

