LOKALNE INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE
Nazwa
instytucji/organizacji
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej w
Strzyżowie

Adres
instytucji/organizacji
ul. Słowackiego 8
38-100 Strzyżów

Telefon

Zakres pomocy

17 2761109

Kompleksowa pomoc rodzinom dotkniętym
zjawiskiem
przemocy,
wskazanie
miejsc
świadczących specjalistyczną pomoc i wsparcie,
w tym możliwości otrzymania schronienia, bezpłatne
poradnictwo
socjalne,
rodzinne,
prawne,
podejmowanie interwencji w przypadku przemocy
domowej i wszczynanie procedury „Niebieskie
Karty”, kierowanie ofiar i sprawców przemocy do
odpowiednich specjalistów, pomoc finansowa
w uzasadnionych przypadkach.

Zespół
Interdyscyplinarny w
Strzyżowie

ul. Słowackiego 8
38-100 Strzyżów

17 2761109

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
w rodzinie,
rozpowszechnianie
informacji
o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Strzyżowie

ul. Parkowa 7
38-100 Strzyżów

17 221 14 40

Pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych,
pomoc
psychologiczna,
skierowanie
do
Specjalistycznego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej

ul. Parkowa 7
38-100 Strzyżów

17 221 14 40
Lub
17 221 14 49

Pomoc w sprawach
socjalnych, bytowych
i prawnych, pomoc psychologiczna, Udzielanie
schronienia osobom doświadczającym przemocy
i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Komenda Powiatowa
Policji w Strzyżowie

ul. Gen. Andersa 2
38-100 Strzyżów

Prokuratura Rejonowa w
Strzyżowie

ul. 8 Marca 9
38-100 Strzyżów

Sąd Rejonowy w Strzyżowie /
III Wydział
Rodzinny i Nieletnich

ul. 3 maja 14
38-100 Strzyżów

47 82 25 310 Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie z użyciem
- całodobowo przemocy, interwencja, zatrzymanie sprawców
przemocy domowej stwarzających w sposób
510 997 678 – oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar,
całodobowo
a także mienia, podjęcie działań prewencyjnych
wobec sprawcy przemocy, udzielenie informacji
997 lub 112
ofiarom o możliwości uzyskania pomocy,
wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.
17 5061 489 Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie z użyciem
lub
przemocy.
17 5061 485
17 2768 111 Pozwy w sprawach rodzinnych lub wnioski dotyczące
spraw opiekuńczych.

I Zespół Kuratorski Służby
Sądowej w Strzyżowie

ul. 3 maja 14
38-100 Strzyżów

17 2768131

Zadania
o
charakterze
wychowawczoresocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym
i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń
sądu.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Strzyżowie:

ul.700-lecia 1
38-100 Strzyżów

17 2761107,
17 2762804

Pomoc
medyczna,
możliwość
uzyskania
zaświadczenia lekarskiego
o obrażeniach.,
wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.

Izba Przyjęć,

17 2774301
(Izba Przyjęć)

Ambulatorium Ogólne
Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej

112 lub 999

Pogotowie Ratunkowe Oddział Pomocy
Doraźnej
Przychodnia Powiatowa

ul.700-lecia 1

Przychodnia Powiatowa

ul. Parkowa 4

17 2761 112
(rejestracja
ogólna)
17 2761178
(rejestracja
ogólna)

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5
38-100 Strzyżów

17 2761354
wew. 34

Prowadzenie
rozmów
i
nakłanianie
osób
uzależnionych do podjęcia leczenia, kierowanie do
sądu wniosków o poddanie obowiązkowi leczenia
odwykowego osób uzależnionych, inicjowanie
i włączanie się w działania zmierzające do
ograniczenia skutków przemocy w rodzinie,
wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”.

Punkt KonsultacyjnoInformacyjny ds.
Uzależnień w Strzyżowie

ul. Słowackiego 8
38-100 Strzyżów

733401411

Poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne,
informowanie na temat problemu nadużywania
alkoholu, pomoc w przygotowaniu interwencji
w stosunku do osoby uzależnionej od alkoholu,
informacje na temat specjalistycznych placówek
leczenia odwykowego.

Możesz zadzwonić też pod ogólnopolskie numery telefonów:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, tel. 801 12 00 02
do soboty w godzinach 800-2200, w niedziele i święta w godzinach od 800do 1600).

(płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku

Tel. 22 666 28 50 - dyżur prawny (linia płatna czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach 17002100)
Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info
Policyjny Telefon Zaufania 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna w godzinach 930-1530).

