Interwencja kryzysowa - woj. podlaskie 2021 r.
Dane teleadresowe

Powiat

Białystok m.

Nazwa placówki

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w
Białymstoku

Podmiot prowadzący

ulica, nr
kod, miejscowość

Miejski Ośrodek Pomocy ul. Włókiennicza 7
Rodzinie w Białymstoku 15-464 Białystok

telefon, fax
telefon zaufania
e-mail, www

tel. 85/ 744 50 28
tel./fax 85/ 744 50 27
oik@mopr.bialystok.pl
Skype: https://join.skype.com/invite/iPaza0CchVHE
www.mopr.bialystok.pl

Łomża m.

Suwałki m.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Łomży

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w
Suwałkach - Dział
Pomocy Kryzysowej

Miasto Łomża

ul. Wojska Polskiego 161 tel./ fax 86/ 216 98 20
18- 400 Łomża
pomoc@oik.lomza.pl
www.oik.lomza.pl

Miejski Ośrodek Pomocy ul. Filipowska 20 B
Rodzinie
w
16-400 Suwałki
Suwałkach

tel. 87/565 28 91
fax. 87/562 89 71
dpk@mopr.suwalki.pl
www.mopr.suwalki.pl

Rodzaj świadczonej pomocy

Formy pomocy

Dni i godziny pracy placówki, dyżury
specjalistów

Liczba miejsc

* całodobowe dyżury interwencyjne,
7 dni w tygodniu, całodobowo
* całodobowe poradnictwo telefoniczne,
* poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, rodzinne,
socjalne,
* terapia osób w kryzysie,
* terapia par,
* prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i psychologicznoterapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
* grupa edukacyjno-relaksacyjna dla osób zmagających się ze stresem i
zaburzeniami lękowymi,
* pomoc dzieciom: konsultacje indywidualne z psychologiem, z
pedagogiem,
* konsultacje indywidualne dla rodziców z pedagogiem, psychologiem
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* interwencja kryzysowa
* poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne
* schronienie w hostelu
* grupa wsparcia dla kobiet z problemem przemocy
* profilaktyka społeczna
* warsztaty umiejętności wychowawczych

pon. - pt. 8.00 - 18.00
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* całodobowe schronienie,
* poradnictwo specjalistyczne:
• socjalne,
• prawne,
• z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
• psychologiczne;
* terapia interwencyjna,
* całodobowa pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowej
występującej na skalę masową,
* pomoc finansowa i rzeczowa,
* grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc,
zajęcia dla dzieci i młodzieży
* realizacja programów: korekcyjno-edukacyjnego i psychologicznoterapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie

Placówka funkcjonuje w dni robocze w godz.
7.30-15.30. Pracownicy pełnią dyżury
telefoniczne całodobowo na wypadek przyjęcia
do hostelu osób znajdujących się w sytuacji
kryzysowej.
W okresie zakwaterowania osób, hostel czynny
jest całodobowo.

hostel czynny całodobowo od momentu
przyjęcia mieszkańca

Poradnictwo specjalistyczne:
Poradnictwo socjalne:
pon. - pt. 7.30-15.30
Poradnictwo, konsultacje psychologiczne oraz
terapia interwencyjna:
poniedziałek – 7.30-15.30,
wtorek - 11.30-15.30,16.00-20.00
środa - 11.30-15.30,
czwartek - 11.30-15.30
piątek – 7.30 -15.30
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białostocki

moniecki

suwalski

Ośrodek Interwencji Powiat Białostocki
Kryzysowej
funkcjonujący w
ramach Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie w
Białymstoku

ul. Słonimska 15/1
15-028 Białystok

Ośrodek Interwencji Powiatowe Centrum
Kryzysowej działający Pomocy Rodzinie w
w strukturach
Mońkach
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie w Mońkach

ul. Tysiąclecia 15
19-100 Mońki

Ośrodek Interwencji Powiatowe Centrum
Kryzysowej działający Pomocy Rodzinie w
w strukturach
Suwałkach
Powiatowego
Centrum Pomocy
Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki

Sporządziła:
Anna Kopczewska
Akceptowała: Idalia Wyszyńska
Oddział ds. Rodziny
Białystok, 07.06.2021

tel. 85 732 17 72 w. 4
fax. w. 2

* poradnictwo psychologiczne, poradnictwo pracownika socjalnego
* programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w
rodzinie

Poradnictwo pracownika socjalnego w godzinach
pracy PCPR od 7.30 do 15.30 (w dni robocze).
Poradnictwo psychologiczne, telefonicznie lub w
siedzibie Centrum po ustaleniu terminu
spotkania - środy od 16.00 do 18.00

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
nie prowadzi miejsc
całodobowych

* nieodpłatne mieszkanie,
* wsparcie psychologiczne
* praca socjalna wg zgłaszanych potrzeb

Czynne w godzinach pracy PCPR: od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30 – 15.30
Po godzinach pracy i w dni wolne - umawianie
pod numerem tel. 506513719
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W siedzibie PCPR:
* wyjazdy interwencyjne pracowników PCPR w sytuacjach kryzysowych
* poradnictwo psychologiczne, rodzinne, rozmowy mediacyjne na
miejscu w sytuacjach konfliktowych
* warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty budowania relacji
małżeńskich
* schronienie dla osób doświadczających przemocy w Hostelu SOW.
W Punkcie Interwencji Kryzysowej w Bakałarzewie:
* konsultacje psychologa i pedagoga dla rodzin na terenie Gminy
Bakałarzewo 1 raz w m-cu po 4,5h wg ustaleń z pracownikiem GOPS w
Bakałarzewie

W siedzibie PCPR: pon. - pt. 7.30 - 15.30
schronienie (dla osób
W Punkcie Interwencji Kryzysowej w
doświadczających
Bakałarzewie: umówienia poprzez pracowników przemocy w rodzinie) w
GOPS w Bakałarzewie oraz pedagoga szkolnego
specjalistycznym
ośrodku wsparcia dla
ofiar przemocy w
rodzinie

pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

tel./ fax 85/ 716 61 00
506513719
698643788
pcpr_monki@wp.pl
www.pcpr.monki.pl

tel. 87/ 565 92 82
87/ 565 92 88
87/ 565 92 85
fax 87/ 565 92 84
interwencja@powiat.suwalski.pl
www.pcpr.suwalski.pl

