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Rzeszów, 2019-06-25

Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej.

Lp.
1.

2.

3.

4.

Powiat
Bieszczadzki

Dębicki

Jasielski

Kolbuszowski

Nazwa jednostki

Adres

Ośrodek Interwencji
ul. Bełska 22
Kryzysowej przy
38-700 Ustrzyki
Powiatowym Centrum Dolne
Pomocy Rodzinie
w Ustrzykach Dolnych

Ośrodek Interwencji
ul. Gawrzyłowska
Kryzysowej w Dębicy 31
39-200 Dębica

Tel. oraz e-mail

13/ 4712532
13/ 4614103 telefon
do punktu, gdzie odbywają
się dyżury specjalistów;
665996444 telefon czynny
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15.30
do 20.00.
pcpr@bieszczadzki.pl
14/ 6703342
oik@oik.debica.pl

Ośrodek Interwencji
ul. Rynek 18
Kryzysowej
38-200 Jasło
pozostający
w strukturze
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Jaśle

13/ 4483440
13/ 4485838
pcprjaslo@pcprjaslo.pl
oik@pcprjaslo.info

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
w Kolbuszowej

17/ 7445759, telefon
interwencyjny 691162010

ul. 11-go Listopada
10
36-100 Kolbuszowa
Hostel całodobowy:

Dni i godziny pracy
ośrodka interwencji
kryzysowej

Opis zakresu działania,
udzielanej pomocy

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dyżury specjalistów
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 15.30
do 17.30.
Hostel – całodobowo.

Poradnictwo socjalne, prawne,
psychologiczne, pedagogiczne.
Dyżur terapeuty uzależnień.
Zapewnienie schronienia
w hostelu.

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 19.00.
Dyżur całodobowy – telefon
interwencyjny.

Pomoc prawna wg potrzeb
klientów.
Pomoc psychologiczna: środa,
piątek od 14.00 do 19.00.
Pomoc pedagogiczna:
poniedziałek-piątek.
Wsparcie: poniedziałek-piątek
od 7.00 do 19.00.
Bezpieczne schronienie
w hostelu.
Godziny pracy specjalistów
mogą ulegać zmianie.
Konsultacje psychologiczne
i pedagogiczne, oddziaływania
terapeutyczne, poradnictwo
rodzinne, poradnictwo prawne,
realizacja programów
oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób
stosujących przemoc
w rodzinie.
Poradnictwo socjalne,
rodzinne, terapeutyczne,
spotkania rodzinne, konsultacje
i porady psychologiczne,

Poniedziałek w godzinach
od 7.30 do 16.30, wtorek,
czwartek, piątek w godzinach
od 7.30 do 15.30, środa
w godzinach od 7.30 do 14.30.

Poradnictwo socjalne:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30.
Poradnictwo wychowawcze:

1) Placówka całodobowa
i całoroczna: TAK / NIE
2) Liczba miejsc
hostelowych
1) Działania prowadzone
w wyznaczonych dniach
i godzinach.
Hostel - całodobowo
i całorocznie.
2) Liczba miejsc
hostelowych – 5.
1) Placówka całodobowa
i całoroczna.
2) Liczba miejsc
hostelowych – 12.

1) Działalność
w wyznaczonych dniach
i godzinach.
2) Brak miejsc
hostelowych.

1) Placówka całodobowa
i całoroczna.
2) Liczba miejsc

Niwiska 431
36-147 Niwiska

5.

6.

7.

Krośnieński

Krosno Miasto

Leżajski

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
przy Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie w Krośnie

Dział Interwencji
Kryzysowej
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie
w Krośnie

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Leżajsku
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ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
Hostel:
ul. Zadwór 15
38-400 Iwonicz
Zdrój

ul. Legionów 8
38-400 Krosno

ul. M.C.
Skłodowskiej 8
37-300 Leżajsk
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Leżajsku

codziennie od 7.30 do 15.30.
Poradnictwo psychologiczne:
codziennie.
Poradnictwo prawne: czwartki
od 11.30 do 15.30.

13/ 4375732
13/ 4375766
pcpr_krosno@adres.pl
sekretariat@pcprkrosno.pl

13/ 4202687
dik@moprkrosno.pl

17/ 2428258 w. 19 (telefon
zaufania)
17/ 2421300
pcprlezajsk@gmail.com

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30,
w ramach działania PCPR.

Poniedziałek, środa od 7.30
do 18.00, wtorek, czwartek,
piątek od 7.30 do 15.30.

Poniedziałek, środa, czwartek
w godzinach od 7.30 do 17.00,
wtorek i piątek w godzinach
od 7.30 do 15.30.

porady prawne, grupa wsparcia
dla osób doznających
przemocy w rodzinie, porady
w sytuacjach kryzysowych
i konfliktach, udzielanie
schronienia w hostelu na okres
3 miesięcy.
Praca specjalistów: udzielanie
natychmiastowej i doraźnej
pomocy w sytuacjach
kryzysowych, prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa,
konsultacje dla mieszkańców
powiatu w zakresie sytuacji
kryzysowych i przemocy
w rodzinie, informowanie
o prawach i uprawnieniach,
zabezpieczenie miejsca pobytu
osobie/rodzinie, organizowanie
i prowadzenie grup wsparcia
dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie,
indywidualne plany wyjścia
z kryzysu osób w trudnej
sytuacji życiowej, wspieranie
podopiecznych w kontaktach
z instytucjami.
Miejsca hostelowe.
Poradnictwo prawne, socjalne
i psychologiczne.
Zapewnienie całodobowej
opieki w hostelu dla ofiar
przemocy w rodzinie.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej udziela
natychmiastowej doraźnej
pomocy osobom znajdującym
się w trudnych sytuacjach
życiowych, tj. przemoc

hostelowych - 10.

1) Działania prowadzone
w godzinach pracy PCPR.
Hostel - całodobowo
i całorocznie.
2) Liczba miejsc
hostelowych - 4.

1) Działania prowadzone
w wyznaczonych dniach
i godzinach.
Hostel - całodobowo
i całorocznie.
2) Liczba miejsc
hostelowych - 9
(dla 3 rodzin).
1) Działania prowadzone
w wyznaczonych dniach
i godzinach.
2) Brak miejsc
hostelowych.
str. 2 z 6

8.

Lubaczowski

Ośrodek Interwencji
ul. Piłsudskiego 8
Kryzysowej działający 37-600 Lubaczów
przy Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Lubaczowie

S-I.9452.23.2019.EK

16/ 7362087
fax 16/ 7362092
pcpr@lubaczow.powiat.pl

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.

w rodzinie, alkoholizm,
współuzależnienie członków
rodziny, problemy
wychowawcze, konflikty
rodzinne itp. Pomocy udzielają:
psycholog, pracownik socjalny,
specjalista terapii uzależnień
i współuzależnienia, instruktor
profilaktyki uzależnień, radca
prawny. Ośrodek współpracuje
m.in. z Policją, Sądem,
Poradnią Leczenia Uzależnień
SP ZOZ, Specjalistycznym
Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie,
ośrodkami pomocy społecznej.
Udzielanie porad
psychologicznych,
pedagogicznych, prawnych
oraz socjalnych ofiarom
przestępstw, w tym przemocy
w rodzinie, ich rodzinom
oraz świadkom zdarzeń. Pomoc
w przygotowaniu pism
do policji, prokuratury, sądu
oraz innych instytucji.
Kierowanie zgłaszających się
osób do właściwych jednostek
samorządowych, rządowych,
pozarządowych i in. Pomoc
członkom rodzin pozostającym
w trudnej sytuacji, niebędących
wynikiem przemocy
w rodzinie. Podejmowanie
działań mających na celu
zapobieganie przemocy
fizycznej i psychicznej.
Współpraca w zakresie
kształtowania odpowiednich
postaw obywatelskich,
zapobiegania patologiom
społecznym oraz
przestępczości przy współpracy

1) Działalność w dniach
i godzinach pracy PCPR.
2) Brak miejsc
hostelowych.

str. 3 z 6

9.

10.

Łańcucki

Niżański

11.

RopczyckoSędziszowski

12.

Rzeszowski

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
przy Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie w Łańcucie
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
w Rudniku nad Sanem
Caritas Diecezji
Sandomierskiej
Powiatowy Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
w Ropczycach
przy Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Ropczycach

ul. Piłsudskiego 70/5 17/ 2258028
37-100 Łańcut
pcprwlancut@poczta.onet.pl

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Górnie
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Dyżury w godzinach pracy
PCPR oraz w czwartki
do godziny 18.00 w siedzibie
jednostki.

15/ 6492186 (poniedziałekpiątek od 8.00 do 16.00),
607302198 (całodobowo)
oikrudnikns@wp.pl

7 dni w tygodniu, całodobowo.

ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce

17/ 2212566
poik@pcpr-ropczyce.pl

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30
oraz całodobowo w przypadku
korzystania z hostelu.

ul. Rzeszowska 5
36-051 Górno

518736839
885696640
oik.gorno@poczta.fm
oik@powiat.rzeszow.pl

Placówka całodobowa
i całoroczna.

ul. Rzeszowska 35
37-420 Rudnik
nad Sanem

odpowiednich służb. Pomoc
cudzoziemcom oraz ofiarom
handlu ludźmi. Współpraca
z instytucjami oraz
organizacjami pozarządowymi
działającymi na rzecz pomocy
osobom pokrzywdzonym,
a także na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Prowadzenie programu
oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób
stosujących przemoc
w rodzinie.
Porady prawne, konsultacje
psychologiczne, pedagogiczne,
pomoc doradcza
i informacyjna.
Schronienie w hostelu, pomoc:
psychologiczna, prawna,
pedagogiczna, socjalna,
psychoedukacyjna.

1) Działalność w dniach
i godzinach pracy PCPR.
2) Brak miejsc
hostelowych.
1) Placówka całodobowa
i całoroczna.

2) Liczba miejsc
hostelowych - 10.
Interwencja kryzysowa,
1) Działalność
poradnictwo specjalistyczne,
w wyznaczonych dniach
hostel dla osób w sytuacji
i godzinach.
kryzysu oraz doświadczających Hostel - całodobowo.
przemocy. Realizacja programu
2) Liczba miejsc
oddziaływań korekcyjnohostelowych - 4.
edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc
w rodzinie. Grupa wsparcia
dla kobiet doświadczających
przemocy. Prowadzenie
przyjaznego pokoju
przesłuchań. Edukacja
i profilaktyka.
Udzielanie pomocy i wsparcia 1) Placówka całodobowa
osobom i rodzinom
i całoroczna.
znajdującym się w sytuacji
2) Liczba miejsc
kryzysowej spowodowanej
hostelowych - 12.
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13.

14.

Rzeszów
Miasto

Stalowowolski

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Rzeszowie
Ośrodek Poradnictwa
Specjalistycznego
i Interwencji
Kryzysowej

ul. Skubisza 4
35-207 Rzeszów

Stalowowolski
Ośrodek Wsparcia
i Interwencji
Kryzysowej

ul. Polna 18
37-464 Stalowa
Wola
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17/ 8635389
opsik@mopsrzeszow.pl

15/ 6425293, 15/ 6425299
sowiik@sowiik.pl

np. przemocą, handlem ludźmi,
specjalistycznej pomocy
psychologicznej, poradnictwa
socjalnego, prawnego
i rodzinnego, a także
w sytuacjach uzasadnionych
schronienia do 3 miesięcy,
bez względu na posiadany
dochód. Interdyscyplinarne
działania podejmowane
na rzecz osób i rodzin
będących w stanie kryzysu,
których celem jest
przywrócenie równowagi
psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie.
Prowadzenie działań
profilaktyczno-edukacyjnych
dla dzieci, młodzieży,
rodziców. Prowadzenie grupy
wsparcia.
Poradnictwo specjalistyczne
Poradnictwo psychologiczne,
od poniedziałku do piątku
pedagogiczne, socjalne
od 7.30 do 18.00.
i prawne. Schronienie
Interwencja kryzysowa
w pokojach interwencyjnych.
w formie schronienia:
Mieszkania chronione
całodobowo.
dla pełnoletnich wychowanków
placówek opiekuńczowychowawczych.
Placówka całodobowa
Schronienie w hostelu, pomoc
i całoroczna.
psychologiczna (interwencja,
Psychologiczna interwencja
wsparcie, psychoterapia),
kryzysowa - 24 godziny.
pomoc socjalna (w tym
Pomoc psychologiczna
we współpracy z OPS),
ambulatoryjna: od poniedziałku poradnictwo pedagogiczne
do czwartku od 7.30 do 18.00
(poradnictwo rodzinne), opieka
lub 20.00, piątek od 7.30
pedagogiczna, wychowawcza,
do 15.30.
wsparcie merytoryczne
dla osób pracujących
w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
oraz w obszarze interwencji

1) Placówka całodobowa
i całoroczna.
2) Liczba miejsc
hostelowych - 21.

1) Placówka całodobowa
i całoroczna.
2) Liczba miejsc
hostelowych - 6.
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15.

Strzyżowski

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
przy Powiatowym
Centrum Pomocy
Rodzinie
w Strzyżowie

ul. Parkowa 7
38-100 Strzyżów
Hostel:
ul. Parkowa 3/3
38-120 Czudec

17/ 2211440
17/ 2211441
pcpr@strzyzow.un.pl

Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30.
Hostel całodobowo –
po wcześniejszym ustaleniu
z PCPR.

kryzysowej, pozostała pomoc
(psychoedukacja – szkoły
dla rodziców, warsztaty
psychoedukacyjne,
w zależności od współrealizacji
projektów grupa hostelowa,
psychoedukacja dla ofiar
przemocy (przy zrekrutowanej
grupie) - 1 edycja w roku,
program oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie, program
psychologiczno-terapeutyczny
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie – 1 edycja. Pomoc
on-line – na bieżąco.
Pomoc osobom
doświadczającym przemocy
w formie schronienia,
poradnictwo prawne,
psychologiczne, socjalne.

1) Hostel dostępny całą
dobę.
Administracja
od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30.
2) Liczba miejsc
hostelowych – 4.
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