
Aktualizacja Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w województwie świętokrzyskim 
(wg stanu na 12.07.2017r.)

L.p. Nr 
rejestru

Nazwa jednostki realizującej 
poradnictwo specjalistyczne

Dane jednostki prowadzącej poradnictwo 
specjalistyczne

Podmiot 
prowadzący

Uwagi

Powiat Buski

1 1/2017 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Busku Zdroju

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie 

Al. Mickiewicza 27 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370-
81-81 fax. 41 378-84-58 e-mail: 
centrum@centrumbusko.pl 

OIK mieści się w pokoju nr 5 PCPR.

Do zadań OIK należy:

Podejmowanie interdyscyplinarnych działań 
na rzecz osób w kryzysie;

Udzielanie poradnictwa specjalistycznego, w tym: 
 psychologicznego, prawnego i socjalnego dla osób 
z terenu powiatu;

Zapewnienie całodobowego, okresowego 
schronienia do 3 miesięcy w Hostelu OIK (maks. dla 5 
osób);

Prowadzenie całodobowego telefonu zaufania;

Prowadzenie grup wsparcia dla osób doznających 
przemocy w rodzinie;

Powiat buski OIK został utworzony 
w ramach projektu pn. 
„nowy Start – Nowe Życie” 
współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 
Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. Projekt 
realizowany jest od 
1.01.2017r. do 31.12.2018r. 
Jednostka funkcjonuje        
w strukturze PCPR.

mailto:centrum@centrumbusko.pl


Realizacja programu oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 
w rodzinie.

Dyżury w OIK-u:

Pomoc psychologiczna:

poniedziałki, środy i piątki: godz. 7.30-15.30

 wtorki i czwartki: godz. 7.30-18.00

Pomoc prawna: 

poniedziałki: godz. 16.00 -17.30

piątki: godz. 13.30 – 15.00

Całodobowy telefon zaufania dla osób w kryzysie: 
506-186-518 (pomoc psychologiczna)

Dyrektor PCPR: Andrzej Smulczyński

Powiat Jędrzejowski

2 2/2017 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Nagłowicach

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum 
Administracyjnym Placówek dla Dzieci i Młodzieży w 
Nagłowicach 

ul. Kacpra Walewskiego 6 28-362 Nagłowice tel. 
41/381-45-84 e-mail: dom_naglowice@wp.pl 

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek dla 
Dzieci i Młodzieży w Nagłowicach: Jarosław 
Stankiewicz. 

OIK zapewnia schronienie dla osób doznających 

Powiat 
Jędrzejowski

Jednostka (OIK) działa 
w ramach Centrum 
Administracyjnego 
Placówek dla Dzieci 
i Młodzieży 
w Nagłowicach

mailto:dom_naglowice@wp.pl


przemocy w rodzinie siedem dni w tygodniu przez 
całą dobę.  Pracownicy świadczący pomoc na rzecz 
osób dotkniętych przemocą pełnią tygodniowe dyżury 
(dostępni 24 godziny na dobę).

Placówka prowadzi interwencję kryzysową oraz 
poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, 
socjalne, terapeutyczne. Poradnictwo świadczone 
jest od pon.-pt. w godz. od 9.00-17.00

Powiat Kazimierski

3 3/2017 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Kazimierzy Wielkiej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Centrum 
Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych 

ul. T. Kościuszki 15/7 28-500 Kazimierza Wielka tel. 
41/352-18-32 (poza godzinami pracy odbierany przez 
dyżurujących wychowawców), e-mail: zpoiw@op.pl  

Dyrektor: Zbigniew Zieleniewski

OIK działa w godzinach od 7.30-15.30. 

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 prawną, psychologiczną, 
pedagogiczną i socjalną. W OIK zatrudnieni 
są psycholog i pracownik socjalny.

Powiat 
Kazimierski

OIK funkcjonuje w ramach 
Centrum Administracyjnego 
Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych (CAPO) 
w Kazimierzy Wielkiej

mailto:zpoiw@op.pl


Miasto Kielce

4 4/2017 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
(SOW) w Kielcach

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie  

ul. 1-go Maja 196 25-614 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 (10 miejsc). SOW znajduje się 
w budynku przychodni zdrowia, I piętro, w części 
miasta ,,Herby”. Dojazd autobusami komunikacji 
miejskiej:
 
nr: 3,6,9,17,32,36,37,44,53,54,106,110,112 

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

Bezpłatne formy pomocy dostępne w 
Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie:
poradnictwo rodzinne

Miasto Kielce 
na prawach 
powiatu

Jednostka działa 
w strukturze Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Kielcach.

mailto:poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl


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 Interwencyjno-

Konsultacyjny dla Osób 
Doznających Przemocy 
w Rodzinie

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób 
Doznających Przemocy w Rodzinie

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. 

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: 

mailto:pik.przemoc@mopr.kielce.pl
mailto:oke@mopr.kielce.pl


4,7,36,50,51,106.

c.   Dział Pracy Socjalnej 
i Poradnictwa Rodzinnego

Dział Pracy Socjalnej i Poradnictwa Rodzinnego 

ul. 1-go Maja 196, 25-614 Kielce tel./fax 368-18-67  
tel. zaufania: 41 368 18 67, 
e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl

Funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
18.00, znajduje się na I piętrze budynku przychodni 
zdrowia, w części miasta „Herby”. 
Dojazd autobusami komunikacji miejskiej nr: 
3,6,9,17,32,36,37,44,53,54,106,110,112 

lub transportem komunikacji prywatnej –bus.

5 5/2017 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

Caritas Diecezji 
Kieleckiej

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

mailto:poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl
mailto:cik.kielce@caritas.pl


 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;
 całodobowy telefon interwencyjny;
 terapię rodzin, par i małżeństw;
 wsparcie duchowe;

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. 

6 6/2017 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Kielcach

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 

Miasto Kielce 
na prawach 
powiatu

Jednostka działająca 
w strukturach 
Świętokrzyskiego Centrum 
Profilaktyki i Edukacji



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 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.

mailto:scpie@profilaktyka.com


Powiat kielecki ziemski

7 7/2017 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kielcach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Wrzosowa 44 25-211 Kielce, tel. 41 200-17-01, 
e-mail: pcpr@powiat.kielce.pl 

Dyrektor PCPR: Anna Bielna.

PCPR realizuje działania pomocowe na rzecz osób 
w kryzysie oraz 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: 

I-wsze poniedziałki w m-cu: w godz. 7.30 11.30
Wtorki: od godz. 8.00-14.00
Poradnictwo psychologiczne:

Poniedziałki, w godz.: 17.00-19.30
Piątki, w godz. 15-18.30
Poradnictwo pedagogiczne:

I-wsze poniedziałki w m-cu: w godz. 15.15-17.15

Poradnictwo mediacyjne:

I-wsze poniedziałki w miesiącu, w godz. 15.15-17.15

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa 
specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem PCPR 

Powiat kielecki PCPR jest jednostką 
organizacyjną Starostwa 
Powiatowego w Kielcach

mailto:pcpr@powiat.kielce.pl


w celu ustalenia terminu spotkania.

8 8/2017 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 
psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, 
zawodowego, jak również umożliwia skorzystanie 
z pomocy logopedy, terapeuty uzależnień, mediatora.

Powiat kielecki Punkt konsultacyjno-
doradczy 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. 

9 9/2017 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 opiekuńczo-
wychowawczych, konfliktów, trudności 
w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Grafik dyżurów obejmuje:

Gmina Chęciny 
w partnerstwie z 
Powiatem 
Kieleckim

Punkt Konsultacyjny 
funkcjonuje w strukturze 
OPS w Chęcinach



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.

10 10/2017 Punkt Konsultacyjny w Morawicy Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej 
Ul. Kielecka 38 26-026 Morawica tel. 41 301-40-41

W PK realizowane jest wsparcie specjalistów 
dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych 
trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między 
innymi: przemocy, problemów opiekuńczo-
wychowawczych, konfliktów, trudności 
w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Grafik dyżurów obejmuje:
Poradnictwo prawne: 
II-gie czwartki w miesiącu w godz. 9.00-11.00

Poradnictwo psychologiczne: 
I-wsze czwartki w miesiącu w godz. 15.00-17.00

Gmina 
Morawica 
w partnerstwie z 
Powiatem 
Kieleckim

Punkt Konsultacyjny 
funkcjonuje w strukturze 
OPS w Morawicy



Poradnictwo pedagogiczne: 
II-gie czwartki w miesiącu, w godz.: 15.00-17.00

Poradnictwo mediacyjne: 
II-gie czwartki w miesiącu, w godz.: 15.00-17.00

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

11 11/2017 Punkt Konsultacyjny 
w Daleszycach

Punkt Konsultacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej 
Ul. Sienkiewicza 11b 26-021 Daleszyce tel. 41 307-
24-78 (PK mieści się w budynku Gimnazjum im. Jana 
Pawła II) 

W PK realizowane jest wsparcie specjalistów 
dla osób/rodzin będących w kryzysie oraz innych 
trudnych sytuacjach życiowych dotyczących między 
innymi: przemocy, problemów opiekuńczo-
wychowawczych, konfliktów, trudności 
w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo prawne: 
IV-te poniedziałki w miesiącu w godz. 9.00-11.00

Poradnictwo psychologiczne: 

I-wsze piątki w miesiącu w godz. 15.00-17.00

Poradnictwo pedagogiczne: 

I-wsze piątki w miesiącu, w godz.: 15.00-17.00

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa 

Gmina 
Daleszyce 
w partnerstwie z 
Powiatem 
Kieleckim

Punkt Konsultacyjny 
funkcjonuje w strukturze 
OPS w Daleszycach



specjalistycznego proszone są o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny bądź osobisty z pracownikiem OPS 
w celu ustalenia terminu spotkania.

12 12/2017 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 opiekuńczo-
wychowawczych, konfliktów, trudności 
w codziennym funkcjonowaniu społecznym.

Grafik dyżurów obejmuje:

Poradnictwo psychologiczne: 

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.

Gmina 
Łopuszno 
w partnerstwie z 
Powiatem 
Kieleckim

Punkt funkcjonuje 
w strukturze OPS 
w Łopusznie

Powiat Konecki



13 13/2017 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Końskich

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich 
ul. Spółdzielcza 3, 26-200  Końskie 

p.o. kierownika OIK - Urszula Przygodzka

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 posiadany dochód. 

Poradnictwo socjalne: 

Pon. – Pt. w godz. 7.30-15.30

Poradnictwo psychologiczne: 

Środy: 13.00-15.00, 
Piątki: 7.30-15.30.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt 
osobisty (PCPR w Końskich ul. Spółdzielcza 3, 26-
200 Końskie pokój nr 1 lub nr 2) lub telefoniczny 
(41 260 49 71 lub 41 372-84-06 wew. 101) 
z pracownikiem PCPR w celu odbycia wstępnej 
konsultacji i ustalenia terminu spotkania ze specjalistą.

Powiat Konecki Komórka organizacyjna 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Końskich

14 14/2017 Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Końskich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich 
Ul. Spółdzielcza 3, 26-200 Końskie, tel./fax. 41 372-
84-06 e – mail: sekretariat@koneckipcpr.pl Dyrektor 
PCPR: mgr Jadwiga Życka

Poradnictwo prawne: 

Powiat Konecki Jednostka organizacyjna 
Starostwa Powiatowego 
w Końskich

mailto:sekretariat@koneckipcpr.pl


Środy: 14:00 – 17:00

Poradnictwo z zakresu uzależnień: 
Czwartki: 9.00-12.00

PCPR świadczy również poradnictwo dla osób 
sprawujących pieczę zastępczą, ich dzieci oraz dzieci 
umieszczonych w pieczy zastępczej (harmonogram 
dyżurów poniżej):

Poradnictwo psychologiczne: 

wtorek: godz. 15.00 –17.00

Poradnictwo pedagogiczne: 

piątek: godz. 15.00 –16.00

Od 29.03.2017 r. do 27.09.2017r. w PCPR 
realizowany jest program korekcyjno – edukacyjny 
(PKE) dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Zajęcia w ramach PKE odbywają się w środy w godz. 
16:00 – 19:00

Uwaga! Osoby zainteresowane ofertą proszone są 
o kontakt osobisty (ul. Spółdzielcza 3, pokój nr 1 lub 
nr 2) lub telefoniczny (tel. 41 260-49-71, tel. 41 372-
84-06 wew. 101) z pracownikiem PCPR w celu 
odbycia wstępnej konsultacji i ustalenia terminu 
spotkania ze specjalistą.

9 9/2016 Punkt Informacyjno Konsultacyjny Ul. Plac Wolności 14 26-220 Stąporków tel. 41 249-
46-00
Godziny pracy:
Wtorki: 17.00-20.00 -Terapia uzależnień (Anna 
Kobierska)

Gmina 
Stąporków

Punkt funkcjonuje 
w ramach Gminnego 
Programu Profilaktyki 
i Rozwiazywania Problemów 
Uzależnień



Środy: 15.00-19.00 –Porady 
psychologiczne/konsultacje dla osób 
współuzależnionych (Barbara Chajska)
Czwartki:16.30-19.00 — Klub Abstynenta 
Stowarzyszenie
,,Nowe Życie”
Piątek: 17.00-19.00 — Spotkania Grupy 
Samopomocowej ,,AA”
Sobota: 9.00-13.00 — Porady prawnika-mediatora 
rodzinnego (Jolanta Wróblewska -Więcek)
Niedziela: 0d 10.00 — Spotkania Grupy AA 
,,Wspólna droga” (Budynek przy przychodni Medica).

Powiat Opatowski

15 15/2017 Powiatowy Punkt Konsultacyjno-
Doradczy w Opatowie

Powiatowy Punkt Konsultacyjno-Doradczy 

ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, V piętro Tel. 
15/86-84-409

e-mail: pcpr.opatow@poczta.onet.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

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. 

mailto:pcpr.opatow@poczta.onet.pl


Świadczenie pracy socjalnej

Udzielanie informacji o procedurach załatwiania 
spraw z zakresu m.in.: pomocy społecznej, rodzinnego 
i opiekuńczego, administracyjnego

Indywidualna praca z klientem

Porady w zakresie możliwości i warunków podjęcia 
poradnictwa odwykowego

Pomoc w załatwianiu formalności

Współpraca z instytucjami pomocowymi.

Poradnictwa i doradztwa w punkcie udzielają:

Pedagog, 

Terapeuta ds. uzależnień,

Konsultant ds. pomocy prawnej,

Konsultant ds. interwencji kryzysowej,

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,

Pracownik socjalny 

Powiat Ostrowiecki

16 16/2017 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej 

Osiedle Pułanki 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 
tel. 041/263-27-36 e-mail: oik@mopsostrowiec.pl
 

Gmina 
Ostrowiec
Świętokrzyski

Jednostka jest komórką 
organizacyjną Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 

mailto:oik@mopsostrowiec.pl


Tel. interwencyjny: 732-536-603 
Dyrektor MOPS: Magdalena Salwerowicz

W OIK dyżury pełnią następujący specjaliści:

Psycholog dla osób dorosłych:
wtorki: 16.00 -19.00

czwartki: 15.30-18.30 

Porady i terapia indywidualna dla osób z rodzin 
wieloproblemowych, w których występują konflikty, 
zaburzenia emocjonalne, uzależnienia, przemoc.

Psycholog dla dzieci i młodzieży:
środy: 15.00-19.00

Poradnictwo realizowane jest w kontakcie 
indywidualnym w zakresie radzenia sobie 
w sytuacji wystąpienia: traumy po separacji, 
rozwodzie rodziców lub stracie rodzica/ów; problemu 
uzależnień, problemów wychowawczych.
Terapeuci prowadzący grupy edukacyjno-
korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie

piątki: 17.00-19.00

W ramach grupy prowadzone są działania 
o charakterze samopomocowym, mające na celu 
odbudowanie i podtrzymanie umiejętności 
uczestnictwa w życiu społecznym i rodzinnym.

Zapisy do specjalistów należy zgłaszać osobiście 
w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy 



Społecznej, ul. Świętokrzyska 22 lub telefonicznie 
pod numerem tel. 41 276-76-00 od poniedziałku do 
czwartku w godz. 7.00-15.00 oraz w piątki 
w godzinach 8.00-16.00.

W sprawach dot. interwencji kryzysowej prosimy 
kontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. 
Świętokrzyska 22, osobiście w godzinach pracy OIK 
lub telefonicznie pod numerem 41 276-76-00, e-mail: 
biuro@mopsostrowiec.pl
OIK dysponuje 10 miejscami noclegowymi (pobyt 
w Hostelu OIK – maks. do 3 miesięcy).

Powiat Pińczowski
17 17/2017 Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Pińczowie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

ul. Żwirki i Wigury 40, 28-400 Pińczów tel. 41/35-73-
575 wew. 3, e-mail: pcpr@pinczow.pl

OIK udziela pomocy osobom: w kryzysach 
indywidualnych, 
w kryzysach rodzinnych, mającym problemy 
materialno – bytowe; ofiarom katastrof. Dyżury 
w OIK pełnią psycholog mgr Elżbieta Mrozik oraz 
specjalista ds. Interwencji Kryzysowej mgr Janina 
Jagiełło. OIK dysponuje Hostelem dla 2 osób.

Powiat 
Pińczowski

Jednostka jest komórką 
organizacyjną Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pińczowie.

Powiat Sandomierski

18 18/2017 Punkt Poradnictwa 
Specjalistycznego w Sandomierzu

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Mickiewicza 34 27-600 Sandomierz, tel./faks: 
15 644-10-10 wew. 344

Powiat 
sandomierski

Punkt funkcjonuje 
w strukturze Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sandomierzu

mailto:pcpr@pinczow.pl


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.
Dyrektor PCPR Janusz Kwaśniewski.

19 19/2017 Punkt Interwencji Kryzysowej 
(PIK) Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu

Punkt Interwencji Kryzysowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Sandomierzu 

ul. Żydowska 6c 27-600 Sandomierz tel. 15 644 55 35 
wew. 21, e-mail: piksandomierz@gmail.com 
pokój nr 7
 
Godziny funkcjonowania PIK: 

wtorek-piątek od 16.00 do 18.00

Punkt Interwencji Kryzysowej jest specjalistycznym 
ośrodkiem wsparcia dziennego 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:

Poradnictwo psychologiczne,

Miasto 
Sandomierz

PIK funkcjonuje 
w strukturze Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Sandomierzu

mailto:piksandomierz@gmail.com


Poradnictwo pedagogiczne
Poradnictwo prawne
Poradnictwo socjalne
Terapię rodzinną

20 20/2017 Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny 
Miejskiego Ośrodka Rozwoju 
Osobistego w Sandomierzu

Punkt Edukacyjno-Konsultacyjny Miejskiego Ośrodka 
Rozwoju Osobistego w Sandomierzu

ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz tel./fax: 15 832-
84-13 (czynny w godzinach dyżurów specjalistów), 
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.

Dyżury specjalistów:

Psycholog (psychoterapeuta):

poniedziałki w godz.18.30-21.15
czwartki w godz. 16.00-19.00

Prawnik:

Miasto
Sandomierz

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

mailto:pek.sandomierz@gmail.pl
mailto:psyche.sand@gmail.com


wtorki w godz. 17.15-20.15
środy w godz. 15.30-17.30

Terapeuta (pomoc dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych i osób doświadczających 
przemocy):

środy w godz. 17.30-20.00, 

II i IV piątek miesiąca w godz. 15.00-19.00

Harmonogram pracy Punktu jest publikowany 
na stronie: http://sandomierz.eu/dla-
mieszkanca/sprawy-obywatelskie/pomoc-
spoleczna/miejski-osrodek-rozwoju-osobistego

Wszelkie porady są udzielane bezpłatnie, 
profesjonalnie i anonimowo.

21 21/2017 Punkt Porad Specjalistycznych 
w Obrazowie

Punkt Porad Specjalistycznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Obrazowie 

27-641 Obrazów, tel./fax 15 836-51-50

Psycholog:

wtorki w godz. 15.00-17.00

Gmina 
Obrazów

Punkt Porad 
Specjalistycznych 
funkcjonuje w strukturze 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Obrazowie

Powiat Skarżyski

http://sandomierz.eu/dla-mieszkanca/sprawy-obywatelskie/pomoc-spoleczna/miejski-osrodek-rozwoju-osobistego
http://sandomierz.eu/dla-mieszkanca/sprawy-obywatelskie/pomoc-spoleczna/miejski-osrodek-rozwoju-osobistego
http://sandomierz.eu/dla-mieszkanca/sprawy-obywatelskie/pomoc-spoleczna/miejski-osrodek-rozwoju-osobistego
http://sandomierz.eu/dla-mieszkanca/sprawy-obywatelskie/pomoc-spoleczna/miejski-osrodek-rozwoju-osobistego
http://sandomierz.eu/dla-mieszkanca/sprawy-obywatelskie/pomoc-spoleczna/miejski-osrodek-rozwoju-osobistego
http://sandomierz.eu/dla-mieszkanca/sprawy-obywatelskie/pomoc-spoleczna/miejski-osrodek-rozwoju-osobistego


22 22/2017 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.

POIK realizuje w roku 2017 program korekcyjno-
edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiat 
Skarżyski

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

23 23/2017 Punkt Interwencji Kryzysowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Skarżysku Kamiennej

Punkt Interwencji Kryzysowej Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skarżysku Kamiennej 

ul. Sikorskiego 10 26-110 Skarżysko – Kamienna tel.  
41 25-20-336

Poniedziałek:
psycholog 12.30 – 18.30

Miasto 
Skarżysko – 
Kamienna

Jednostka funkcjonuje 
w strukturze Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Skarżysku Kamiennej

mailto:poik.sko@wp.pl


pracownik socjalny 16.00 – 18.00

Wtorek:           
psycholog 7.30 – 13.30
poradnictwo prawne* 15.30 –17.30           
*(pierwszy i ostatni wtorek miesiąca)

Środa:               
psycholog 7.30 – 13.30
          
Czwartek:
psycholog 10.30 – 18.30
pracownik socjalny   15.30 – 18.00

Powiat Starachowicki

24 24/2017 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: 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
grupa rozwojowa dla kobiet „Odnaleźć siebie”: 
16.30 - 19.30  
Środy:                

porady psychologa: 13.00 - 16.00 
grupa psychoedukacyjna dla kobiet doznających 

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. 

mailto:przystan.starachowice@wp.pl


przemocy: 16.00 - 19.00
Czwartki: 
konsultacje terapeuty: 15.30-18.30 
Piątki:            
konsultacje prawnika: 15.30-18.30
konsultacje terapeuty: 15.30-18.30
Dyżur Telefonu Zaufania: 41 274-09-97   pon. – pt.: 
16.30-19.30

25 25/2017 Punkt Konsultacyjny (PK) 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Starachowicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Starachowicach, ul. Radomska 70 27-200 
Starachowice tel. 41 274 88 06, e-mail: 
pcpr.starachowice@autograf.pl

W Punkcie można uzyskać pomoc w przypadku 
wystąpienia w rodzinie: przemocy, problemów 
wychowawczych, kryzysów egzystencjalnych, 
konfliktów rodzinnych. W PK prowadzone jest 
poradnictwo psychologiczne i socjalne dla osób 
w kryzysie.

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie 
Konsultacyjnym: 

Pracownik socjalny (koordynator programu 
korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie) – pok. Nr 4 tel. 41 274-88-68
Pon.:     godz. 11.00-19.00
Wt.-Pt.: godz. 7.00-15.00

Psycholog (specjalista pracy z rodziną): pok. Nr 4, tel. 
518-860-008
 Pon.: godz. 15.30-19.30
 II i IV tydzień miesiąca we wtorki, środy, czwartki w 
godz. 7.00-9.30

Powiat 
starachowicki

Punkt funkcjonuje 
w strukturze Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Starachowicach

mailto:pcpr.starachowice@autograf.pl


II i IV sobota miesiąca 7.30-16.00
I i III tydzień miesiąca od wtorku do piątku 
od 15.30 do 19.30

Terapeuta (specjalista w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie): 

 Poniedziałki, czwartki i piątki w godz. 7.30-15.30 
(Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej 
mieszczące się w Galerii Skałka przy ul. Armii 
Krajowej 28 I piętro tel. 882-560-397)

26 26/2017 Punkt Interwencyjno-
Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy 
w Starachowicach

Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny dla Ofiar 
Przemocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Starachowicach UL. Majówka 21 
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
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

Gmina 
Starachowice

Punkt funkcjonuje 
w strukturze Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Starachowicach

Powiat Staszowski

27 27/2017 Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy 
w Rodzinie w Staszowie

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

Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie 
prowadzi poradnictwo psychologiczne, prawne, 

Powiat 
Staszowski

Jednostka działa 
w strukturze Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Staszowie

mailto:pik@mops.starachowice.pl
mailto:pcpr@staszowski.eu


socjalne dla osób doznających przemocy, sprawców 
przemocy, osób współuzależnionych. Podejmuje 
działania na rzecz pomocy
dzieciom W nagłych sytuacjach kryzysowych.

Dyżur poradnictwa:

 Poradnictwo socjalne: pon.-pt.: 8.00-15.00
 Poradnictwo psychologiczne: Wtorek 13.00-16.00
 Poradnictwo prawne: W każdą pierwszą środę 

miesiąca w godz. 8.00-11.00

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt 
osobisty (ul. Szkolna 4, pok. B3) lub telefoniczny (tel. 
15 864-30-58) W celu odbycia wstępnej konsultacji 
i ustalenia terminu spotkania ze specjalistą.
W okresie od maja do listopada 2016 roku jednostka 
prowadzi program korekcyjno-edukacyjny (PKE) dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia PKE 
odbywają się w poniedziałki od godz. 15.30-17.30

Powiat Włoszczowski

28 28/2017 Zespół Interwencji Kryzysowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. 
Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa tel. 41/39-44-993, 
kom. 504-754-393 e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl; 
pik@pcprwloszczowa.pl; godz. pracy: od 7.30-15.30 
(pon.-pt.), pok. 207. Dyrektor PCPR: mgr Ilona 
Nowak

Powiat 
Włoszczowski

Jednostka działa 
w strukturach Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie 
we Włoszczowie.

mailto:biuro@pcprwloszczowa.pl
mailto:pik@pcprwloszczowa.pl;
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