Rzeszów, 2019-06-25
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Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie.
Lp.

Powiat /
Gmina

Nazwa organizacji
pozarządowej

Adres

1.

Dębica

2.

Dzikowiec

3.

Gorzyce

Stowarzyszenie Na Rzecz
ul. 11 Listopada
Integracji Społecznej „Wokół 12/321
Nas”
39-432 Gorzyce

604424178
sowgorzyce@onet.eu

4.

Jarosław

ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław

16/ 6215378, 16/
6210243
biuro@psonijaroslaw.org.pl

5.

Jarosław

Polskie Stowarzyszenie
na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło
w Jarosławiu
Fundacja „Co Dalej“

6.

Jarosław

Stowarzyszenie „Nowa
Kultura” przy Parafii
pw. NMP Królowej Polski
Lokalny Punkt Pomocy

ul. 3 Maja 12
37-500 Jarosław

Stowarzyszenie Pomocy
Społecznej „Ad Astram”
Stowarzyszenie Kobiet
Wiejskich Gminy Dzikowiec
„Przystań”

ul. Mościckiego 26
39-200 Dębica
ul. Ks. S. Sudoła 11
36-122 Dzikowiec

Tel. oraz e-mail
782126111
adastram@op.pl
17/ 2273725
goskacudo@vp.pl

ul. Jana Długosza 48 502478 969
37-500 Jarosław
m.tarnawski@interia.pl

16/ 6216256
nmp-kp@wp.pl
e-mail punktu
w Jarosławiu:

Zakres udzielanej pomocy
Pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji
życiowych, poradnictwo.
Działania sprzyjające integracji społecznej z zakresu
oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki
wobec istniejących zagrożeń, dystrybucja żywności,
owoców i warzyw dla osób i rodzin potrzebujących.
Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Profilaktyka prozdrowotna,
przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
Poradnictwo prawne, psychologiczne, pedagogiczne,
socjalne.
Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Fundacja w związku z brakiem dofinansowania
udziela tylko pomocy prawnej w ramach własnych
środków: osobom zagrożonym wykluczeniem
społecznym, osobom odbywającym kary w warunkach
wolnościowych i izolacji oraz ich rodzinom
w procesie profilaktyki resocjalizacyjnej, readaptacji
przy kształtowaniu postawy zgodnej z zasadami
współżycia społecznego. Pomoc osobom dotkniętym
szeroko rozumianą przemocą fizyczną,
psychologiczną, seksualną, ekonomiczną i in.
Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
Stowarzyszenie „Nowa Kultura" w Jarosławiu,
realizuje zadania ze środków Ministerstwa
Sprawiedliwości - „Funduszu Sprawiedliwości”
w zakresie udzielania pomocy osobom

Dni i godziny pracy
Od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 15.00.
Pierwszy czwartek miesiąca
od 14.00 do 18.00 (spotkania
w razie potrzeb).
Prawnik 1x w miesiącu, godziny
dyżurów zmienne.
Psycholog 5 x w tygodniu,
wtorek od 8.00 do 11.00,
poniedziałek, środa, czwartek,
piątek od 14.30 do 18.30.
Od poniedziałku do piątku
od 7.00 do 15.00.

Pomoc udzielana jest
po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.

Poniedziałek od 15:00 do 19:00.

Pokrzywdzonym
Przestępstwem oraz osobom
im najbliższym

7.

Jasło Miasto

Ośrodek Pomocy Rodzinie i
Szkole „Arka Młodych”

ul. Krasińskiego 4
38-200 Jasło

8.

Krosno
Miasto

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy

9.

Lesko

Stowarzyszenie Kobiet
Bieszczadzkich „Nasza
Szansa”

ul. Wojska
Polskiego 41
38-400 Krosno
ul. Rynek 8
38-600 Lesko
Adres
do korespondencji:
ul. Jana Pawła II
18B
38-600 Lesko
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pomoc.jaroslaw@gmail. pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom
com
im najbliższym, udzielania pomocy świadkom
607244740
i osobom im najbliższym. Specjaliści w ramach
projektu będą: udzielać bezpłatnej pomocy prawnej,
udostępniać bezpłatną psychoterapię, pomoc
psychiatryczną lub psychologiczną, finansową.
886329348
Działalność informacyjna - udzielanie informacji
w zakresie możliwości i form uzyskania
m.in. pomocy: medycznej, psychologicznej,
terapeutycznej, prawnej, socjalnej dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie. Działalność
profilaktyczna: zajęcia dla dzieci z zakresu
psychoprofilaktyki różnorodnych form przemocy
obecnej w przestrzeni społecznej i psychoedukacja
na temat zachowań bezpiecznych.
13/ 4326295
Rzecznik Praw Dziecka – konsultacje dla rodziców.
tpdkrosno@op.pl
13/ 4927252,
601556455
skbnaszaszansa@gmail
.
com

Celem Stowarzyszenia jest aktywne wpływanie
na zwiększenie udziału zwłaszcza kobiet w życiu
gospodarczym, społecznym i politycznym,
w szczególności: kreowanie pozytywnych wzorców
aktywności zawodowej i społecznej osób z małych
miast, środowisk wiejskich i miejsko-wiejskich,
poprawa szans kobiet poszukujących pracy,
wspieranie kobiet na rynku pracy, organizowanie
poradnictwa i pomocy psychologicznej kobietom
w okresie ciąży i na urlopach wychowawczych
oraz w innych trudnych sytuacjach życiowych, które
grożą wykluczeniem z życia zawodowego
i społecznego, pomoc prawna kobietom zagrożonym
mobbingiem, w trudnej sytuacji życiowej,
samotnych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
propagowanie partnerskiego modelu rodziny
oraz podkreślenie wartości pracy kobiety na rzecz
gospodarstwa domowego, tworzenie warunków
sprzyjających integracji zawodowej i towarzyskiej
członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.
Koncentrowanie działań wokół problemów

Od poniedziałku do czwartku
od 12.00 do 18.00, piątek
od 9.00 do 15.00. W czasie
wakacji i ferii szkolnych
od 9.00 do 15.00.

Od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30.
-
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10.

Mielec

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Miejski
w Mielcu

ul. Mickiewicza 51
39-300 Mielec

Tel. 17/ 5836621
698673486
tpdmielec51@interia.pl

11.

Mielec

Stowarzyszenie „Wspieramy
Rodziny”

ul. Żeromskiego
21/5
39-300 Mielec

509181696
zachatka@interia.pl
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rozumienia i promowania praw kobiet, eliminowanie
stereotypowego traktowania kobiet. Działalność
szkoleniowo-edukacyjna. Działalność wydawnicza,
np. broszury, informatory itp. Ochrona zdrowia
i profilaktyka.
Świetlica środowiskowa dla dzieci rodzin
doświadczających lub zagrożonych przemocą
w rodzinie (obecnie zawieszona z powodu braku
finansowania).
Prowadzenie świetlic profilaktycznowychowawczych w formie specjalistycznoopiekuńczej i opiekuńczej. Troska o jakość
warunków życia dziecka, jego rozwój, zdrowie,
bezpieczeństwo, podmiotowość i godność,
a w szczególności: tworzenie społecznego ruchu
na rzecz pomocy dzieciom. Przeciwdziałanie
zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury
fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych.
Ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą,
złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem
pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami
wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc
dzieciom - ofiarom wypadków losowych,
komunikacyjnych i przestępstw. Upowszechnianie
prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki;
zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza
rodziną; podejmowanie działań zmierzających
do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki
nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin
wychowujących dzieci, upowszechnianie i ochrona
praw człowieka, swobód obywatelskich;
upowszechnianie samorządności, samopomocy
i wychowania obywatelskiego dzieci.
Inicjowanie, wspieranie, rozwijanie i propagowanie
postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu
rozwojowi dzieci i młodzieży, dorosłych, w tym osób
starszych oraz społeczności lokalnej,
a w szczególności: wspomaganie działalności

W roku szkolnym świetlice
pracują w godzinach od 12.00
do 18.00. Na wakacjach
w godzinach od 8.00 do 14.00.
W okresie wakacyjnym
(sierpień) nieczynne.

Brak informacji.
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12.

Mielec

Stowarzyszenie
Trzeźwościowe „Nowe
Życie”
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ul. Chopina 8
39-300 Mielec

Tel. 17/ 5834000
stowarzyszenie@nowe
zycie.mielec.pl

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dzieci,
młodzieży i dorosłych; działania na rzecz rozwoju
intelektualnego, psychicznego i fizycznego dzieci,
młodzieży i dorosłych; upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu oraz promocja zdrowego trybu
życia; profilaktyka zdrowotna osób w podeszłym
wieku; działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia
dzieci, młodzieży i dorosłych; działania wspierające
osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej;
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży i dorosłych
zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania
na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i osób
w podeszłym wieku; profilaktyka i przeciwdziałanie
uzależnieniom, przemocy w rodzinie, bezdomności
i innym patologiom społecznym; działania
o charakterze turystycznym i krajoznawczym;
upowszechnianie wolontariatu; propagowanie idei
społeczeństwa obywatelskiego; działania na rzecz
przedsiębiorczości i ekonomii społecznej; wspieranie
rodzin poprzez poradnictwo specjalistyczne: prawne,
psychologiczne, socjalne, mediacje; działania
na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym; promocja działalności organizacji
pozarządowych; działania na rzecz tożsamości
narodowej i przeciwdziałania dyskryminacji
mniejszości narodowej; działania na rzecz równych
praw kobiet i mężczyzn; tworzenie ośrodków
wsparcia dla dzieci i osób starszych.
Promowanie postaw społecznych wpływających
na umiejętności ważne dla zdrowia i trzeźwości osób
dorosłych. Prowadzenie profilaktycznych,
informacyjnych i psychoedukacyjnych programów,
szczególnie dla młodzieży i grup podwyższonego
ryzyka, propagujących trzeźwy styl życia.
Zwiększanie skuteczności i dostępności terapii
dla osób uzależnionych od alkoholu
oraz dla członków ich rodzin. Wspieranie
działalności środowisk wzajemnej pomocy na rzecz

Brak informacji.
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13.

Przemyśl/
Krasiczyn

Stowarzyszenie Centrum
Wsparcia i Profilaktyki

Korytniki 14
37-741 Krasiczyn

14.

Przemyśl
Miasto

Caritas Dom Matki
i Dziecka Archidiecezji
Przemyskiej

ul. Prądzyńskiego 8
37-700 Przemyśl

15.

Przemyśl
Miasto

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci

16.

Przemyśl
Miasto

Caritas Archidiecezji
Przemyskiej

ul. Plac
Dominikański 3
37-700 Przemyśl
ul. Kapitulna 1
37-700 Przemyśl

17.

Przemyśl
Miasto

Ośrodek Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem
w Przemyślu
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ul. Ks. Piotra Skargi
7/1 lok. 33
37-700 Przemyśl

16/ 6718594
kontakt@sowkorytniki.pl
16/ 6700093
domsammat@op.pl

osób z problemami alkoholowymi i ich bliskich.
Podejmowanie współpracy z instytucjami
i organizacjami działającymi na rzecz zmniejszania
rozmiarów występujących problemów alkoholowych
oraz zwiększanie zasobów niezbędnych do radzenia
sobie tymi problemami.
Działania na rzecz osób dotkniętych przemocą
domową i kryzysem.

Dom stałego pobytu dla kobiet w okresie
okołoporodowym, dla samotnych matek z małymi
dziećmi oraz dla kobiet i nieletnich dzieci z tytułu
interwencji kryzysowej w rodzinie. Dom Matki
i Dziecka: udziela schronienia, zapewnia pełne
wyżywienie i pełne utrzymanie, udziela pomocy przy
regulowaniu spraw administracyjnych i socjalnoprawnych, uczy podstawowych umiejętności
w prowadzeniu gospodarstwa domowego
i wychowania.
16/ 6783382
Organizacja wypoczynku letniego, pomoc materialna
tpd@o2.pl
dla dzieci, dyżury Społecznego Rzecznika Praw
Dziecka (każdy wtorek od 9.00 do 14.00).
16/ 6769060
Udzielanie wsparcia przez pracowników socjalnych,
przemysl@caritas.pl
psychologów, zatrudnionych w Centrum Integracji
Społecznej oraz specjalistów w Poradni Rodzinnej,
działalność świetlicy socjoterapeutycznej
„Perspektywa”, aktywizacja zawodowa i integracja
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
607244747
Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej,
pomoc.przemysl@gmail w tym alternatywnych metod rozwiązywania
.com
konfliktów. Organizowanie i finansowanie pomocy
tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie
uprawnionej, jeśli nie włada w wystarczającym
stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia
postępowania przygotowawczego. Organizowanie
i finansowanie tłumacza języka migowego
lub tłumacza - przewodnika w celu udzielenia pomocy
prawnej. Pokrywanie kosztów związanych

Kontakt telefoniczny.
Całodobowo.

Od poniedziałku do piątku
od 7.00 do 15.00.
Biuro - od poniedziałku do
piątku od 8.30 do 16.00,
w soboty od 9.30 do 12.30.
Świetlica – od poniedziałku
do piątku od 13.00 do 20.00,
w soboty od 9.00 do 14.00.
Poniedziałek, środa, czwartek,
piątek od 8.00 do 15.00, wtorek
od 13.00 do 20.00, sobota
od 9.00 do 13.00.
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18.

Przeworsk

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

z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym
organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę
pierwszego kontaktu. Organizowanie i finansowanie
szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje
zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów
potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania
lub udzielania schronienia. Finansowanie okresowych
dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat
za energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, opał,
odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal
mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba
uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie
do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu
lub domu. Finansowanie przejazdów środkami
komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń.
Pokrywanie kosztów żywności lub bonów
żywnościowych. Pokrywanie kosztów zakupu
odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
osobistej.
531995236
Nieodpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych
Poniedziałek - piątek od 8.00
sppbprzeworsk1@wp.pl przestępstwem, świadkom oraz osobom
do 15.00.
im najbliższym: pomoc prawna, w tym w zakresie
alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
pomoc psychologiczna, psychoterapia; pokrywanie
kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie,
w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części,
w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych,
w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów
ortopedycznych oraz środków pomocniczych,
w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym
doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego
z przestępstwa lub jego następstw; pokrywanie
kosztów związanych z kształceniem w szkołach
i przedszkolach publicznych, w tym w ramach
indywidualnego nauczania, a także w przypadku
realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego
lub obowiązku nauki poza szkołą; finansowanie

str. 6 z 10

19.

Rzeszów

Stowarzyszenie na Rzecz
Kobiet „Victoria”

20.

Rzeszów
Miasto /

Stowarzyszenie Wspierania
Zasobów Ludzkich „Nowy
Horyzont”

21.

Rzeszów
Miasto

Podkarpacki Ośrodek
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
Ośrodek Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Rzeszowie
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okresowych dopłat do bieżących zobowiązań
czynszowych i opłat za energię cieplną, energię
elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości
stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom
jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada
tytuł prawny; finansowanie przejazdów środkami
komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń
pomocowych; pokrywanie kosztów żywności;
pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny,
obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu
uprawnionego małoletniego; finansowanie kosztów
wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego
małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą
pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc;
pomoc świadkom i osobom im najbliższym poprzez
udzielanie pomocy psychologicznej
ul. Jagiellońska 4
668987828
W zależności od pozyskanych środków: pomoc
35-025 Rzeszów
victoria@victoria.slaskd w kontaktach z instytucjami samorządowymi
atacenter.pl
i rządowymi, asysta sądowa (obserwacja rozpraw
sądowych), pomoc w procesach sądowych, doraźna
pomoc prawna, psychologiczna i interwencja
kryzysowa, pomoc w zakresie żywności i odzieży
w miarę pozyskanych darczyńców.
ul. Leszczyńskiego 3 17 8581033,
Nieodpłatna pomoc adresowana do mieszkańców
35-061 Rzeszów
668667554, 574190452 miasta Rzeszowa: pomoc prawna w zakresie prawa
nowy-horyzont@wp.pl karnego, cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego,
pomoc psychologiczna (terapia indywidualna, terapia
par, terapia rodzinna).
ul. Fredry 4/57-58
17/ 8620122,
Stowarzyszenie prowadzi Ośrodki Pomocy Osobom
35-959 Rzeszów
796600429
Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie,
porso@poczta.onet.pl
Strzyżowie, Tyczynie, Łańcucie, Leżajsku, Dębicy
i Sędziszowie Małopolskim.
Poradnictwo prawne dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem przemocy w rodzinie i osób
im najbliższych.
Poradnictwo psychologiczne dla osób

Kontakt po wcześniejszej
rozmowie telefonicznej
668987828 lub mailowy:
victoria@victoria.slaskdatacenter
.pl

Informacja:
http://nowyhoryzont.eu

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

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

ul. Krótka 4
39-200 Dębica

17/ 8620122,
796600429
porso@poczta.onet.pl

Tyczyn

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

ul. Św. Krzyża 14
36-020 Tyczyn

17/ 8620122,
796600429
porso@poczta.onet.pl

Strzyżów

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

ul. Dąbrowskiego 10 17/ 8620122,
38-100 Strzyżów
796600429
porso@poczta.onet.pl

Środa od 10.00 do 14.00.

Sędziszów

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

ul. Potockich 17
39-120 Sędziszów
Małopolski

17/ 8620122,
796600429
porso@poczta.onet.pl

Czwartek od 10.00 do 14.00.

Leżajsk

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

ul. Kopernika 8
37-300 Leżajsk

17/ 8620122,
796600429
porso@poczta.onet.pl

Czwartek od 11.00 do 15.00.

Łańcut

Podkarpacki Ośrodek
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

ul. Piłsudskiego
70/26
37-100 Łańcut

17/ 8620122,
796600429
porso@poczta.onet.pl

Piątek od 10.00 do 14.00.

S-I.9452.23.2019.EK

pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie Poniedziałek od 11.00 do 15.00.
i osób im najbliższych oraz świadkom tych
przestępstw.
Klienci przyjmowani są po uprzednim umówieniu się
telefonicznym lub osobistym.

Wtorek od 10.00 do 14.00.
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22.

Lokalny Punkt Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem w Łańcucie
Gmina Miasta Stowarzyszenie „ELEUSIS”
Sanoka
w Sanoku

23.

Gmina Miasta Stowarzyszenie Pomocy
Sanoka
Rodzinie im. św. ks.
Zygmunta Gorazdowskiego

24.

Sędziszów
Małopolski

25.

26.

ul. Zielona 39
38-500 Sanok

605049146
kchowaniec1@o2.pl

ul. Grzegorza 5
38-500 Sanok

725184833

Parafialny Oddział „Caritas” ul. Jana Pawła II 27
przy Parafii Narodzenia NMP 39-120 Sędziszów
Małopolski
Sędziszów
Parafialny Oddział „Caritas” ul. Potockich 17
Małopolski
Parafii pw. Miłosierdzia
39-120 Sędziszów
Bożego
Małopolski
Stalowa Wola Stowarzyszenie Ruch
ul. Polna 18
Pomocy Psychologicznej
37-464 Stalowa
„Integracja”
Wola

27.

Stalowa Wola Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie „Tarcza”

28.

Strzyżów

Podkarpacki Ośrodek
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

S-I.9452.23.2019.EK

17/ 2216240

501239865

15/ 6425293, 15/
6425299
rpp@stowarzyszenieinte
gracja.eu
sowiik@sowiik.pl
ul. Ks. J. Popiełuszki 512939994
4
tarczastw@wp.pl
37-450 Stalowa
Wola

ul. Fredry 4/58
699671598
35-959 Rzeszów
porso@poczta.onet.pl
Miejsce udzielanych
porad:

Prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, udzielanie
pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo,
inicjowanie tworzenia przyjacielskich grup wsparcia
dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Pomoc rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza dzieciom;
pomoc w podnoszeniu świadomości macierzyństwa,
odpowiedzialności za wychowanie dzieci;
prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzinnego - pomoc
psychologa, prawnika, rozwiązywanie problemów
rodzinnych i trudności wychowawczych, pomoc
w zmaganiu się z uzależnieniami, konfliktami
w rodzinie.
Pomoc materialna (żywność, odzież) lub pomoc
finansowa - wg potrzeb.

Od wtorku do piątku od 15.00
do 18.00.

Pomoc materialna (żywność, odzież) lub pomoc
finansowa - wg potrzeb.

Po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym lub osobistym.

Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia
i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK).

SOWiIK - placówka całodobowa
i całoroczna.

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia
jest: pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie,
budowa systemu profilaktyki i pomocy osobom
dotkniętym przemocą domową w oparciu o lokalne
instytucje i organizacje pozarządowe i samorządowe,
kształtowanie świadomości społecznej w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwój
i samokształcenie członków stowarzyszenia.
Poradnictwo prawne, psychologiczne, pomoc
materialna.

Punkt Informacyjny: wtorek
od 16.00 do 18.00.
Porady psychologiczne: środa
od 16.00 do 18.00. Porady
prawne: piątek od 16.30
do 18.30.

ul. Grunwaldzka 17.
Poniedziałek od 17.00
do 19.00, środa od 18.00
do 20.00. Możliwy dojazd
terapeutów do miejsca
zamieszkania klienta.
Po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym lub osobistym.

Poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od 8.00 do 15.00, środa
od 12.00 do 20.00, sobota
od 8.00 do 12.00.
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29.

Tarnobrzeg
Miasto

Stowarzyszenie Kobiety
Wobec Przemocy
Alkoholowej w Rodzinie

ul. Dąbrowskiego 10
38-100 Strzyżów
ul. Konstytucji 3-go 509456056
Maja 11
swietlicatbg@o2.pl
39-400 Tarnobrzeg

30.

Tarnobrzeg
Miasto

Stowarzyszenie
Profilaktyczne „BRZEG”

ul. Skarbka 30
39-400 Tarnobrzeg

S-I.9452.23.2019.EK

Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin
dotkniętych problemem przemocy oraz rodzin
o niskim statusie materialnym. Prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego dla kobiet dotkniętych przemocą
w rodzinie, poradnictwo i wsparcie psychologa
i pedagoga oraz osób przygotowanych i
przeszkolonych do pracy z osobami dotkniętymi
przemocą domową.
604547349
Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. Propagowanie
chabelgosia@gmail.com zdrowego stylu życia wśród młodzieży. Prowadzenie
zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.
Prowadzenie poradnictwa psychologicznopedagogicznego. Organizowanie i prowadzenie grup
terapeutycznych, terapii indywidualnej i terapii
rodzinnej.

Świetlica jest czynna
od poniedziałku do piątku
od 14.00 do 18.00.
Punkt Konsultacyjny jest czynny
we wtorki i czwartki od 17.00
do 19.00.

Brak
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