Informator – dane teleadresowe instytucji systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie – obszar Gmina Miasta Jaworzno
Dane teleadresowe instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
1. POLICJA
Komenda Miejska Policji w Jaworznie

Adres:
ul. Narutowicza 1,
43-600 Jaworzno,

Centrala tel.
fax.

32 618 32 00,
32 618 32 44,

tel. oficer dyżurny
32 618 32 55,
z-ca. oficera dyżurnego 32 618 32 66,
tel. alarmowy

997
112 (z telefonu komórkowego)

internet

www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl
dyzurny@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Do Komendy Miejskiej Policji zadzwoń, gdy:
- potrzebujesz pomocy (interwencji) w miejscu zamieszkania
- potrzebujesz pomocy dzielnicowego
Do Komendy Miejskiej Policji zgłoś się, gdy chcesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie.
Komenda Wojewódzka Policji
Adres:
ul. Józefa Lompy 19 Katowice

tel. centrali:

32 200 22 22

tel. Oficera Dyżurnego KWP

32 200 14 44

Do Komendy Wojewódzkiej Policji zadzwoń, gdy:
- interwencja przebiegła niezgodnie z przepisami,
- odmówiono Ci pomocy (interwencji) w miejscu zamieszkania).
2. PROKURATURA
Prokuratura Rejonowa w Jaworznie
Adres:
ul. Inwalidów Wojennych 14,
43-603 Jaworzno,
Telefon:
32 615 57 01 fax. przez centralę , wew. 11
e-mail: jaworzno@katowice.po.gov.pl
Do Prokuratury zgłoś się, gdy chcesz złożyć doniesienie o przestępstwie.
3.ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Zespół Interdyscyplinarny
Siedziba:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
adres:ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno

Tel: (032) 618 – 19 – 97
(032) 618 – 18 - 40

Internet:

email: zi@mops.jaworzno.pl

Godziny urzędowania

pn-pt.: 07.00 – 15.00
Dyżur Przewodniczącego ZI
w każdy czwartek od 12.00- 15.00
oraz w pierwszy czwartek miesiąca
od 12.00 – 17.00

Do zadań Zespołu należy
• integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
• 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 udzielenia pomocy w
środowisku lokalnym;
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
• opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
• wdrożenie i nadzór nad realizacją interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty” oraz pracą grup
roboczych zajmujących się planowaniem i realizacją pomocy rodzinom z problemem przemocy.
Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań
w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji
w środowisku dotkniętym patologią. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów
pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji
w tych rodzinach.
Zespół dyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
Policji, oświaty, ochrony zdrowia. W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz
przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół
interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
4. POMOC SPOŁECZNA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres:
ul. Północna 9b
43- 600 Jaworzno

Telefon:
Fax:

32 618-18-40
32 618-18-41

Internet:

email: mops@mops.jaworzno.pl
www: mops.jaworzno.pl

Godziny urzędowania:

Pon-pt.: 07.00 – 15.00
w czwartki dodatkowo dyżur
wybranych pracowników:
od 15.00 - 17.00

•

DZIAŁ PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ :

• Co możemy
załatwić?

• Przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej.

• Telefon | @

• 32 618 18 75 | pomoc@mops.jaworzno.pl

• Nowa
lokalizacja

• ul. Północnej 9b | 43-600 Jaworzno | II (drugie) piętro budynku | pokój nr 220

• DZIAŁ OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI :
• Co
możemy
załatwić?

• 1. Osoby i rodziny zainteresowane przyznaniem usług pomocy społecznej w formie: usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania, Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu
Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy Społecznej.
• 2. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Klubu Senior +.

• Telefon

• 32 762 91 89 | opieka@mops.jaworzno.pl

• Nowa
lokalizacj
a

• ul. Północnej 9b | 43-600 Jaworzno | III (trzecie) piętro budynku | pokój nr 315, 316, 317

• DZIAŁ AKTYWIZACJI I WSPARCIA OSÓB BEZDOMNYCH :
• Co
możemy
załatwić?

• Przyznawanie pomocy w formie udzielenia schronienia w schroniskach oraz noclegowniach
dla osób bezdomnych.

• Telefon

• 32 618 18 32 | bezdomnosc@mops.jaworzno.pl

• Nowa
lokalizacja

• ul. Kolbego 20 | 43-600 Jaworzno | parter budynku | pokój nr 315, 316, 317

• DZIAŁ AKTYWIZACJI I WSPARCIA RODZINY :
• Co możemy
załatwić?

• 1. Pomoc ze strony pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej (niezależnie od posiadanego
dochodu) w wykorzystaniu przez osoby i rodziny swoich uprawnień i możliwości w celu
poprawy sytuacji życiowej (m. in. finansowej, rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej), w tym
udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w skorzystaniu z usług dostępnych w środowisku.
• 2. Wspieranie osób i rodzin polegające na wzmocnieniu, wyzwoleniu ich sił i zasobów.
• 3. Budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności lokalnej,
instytucji publicznych i niepublicznych.
• 4. Reprezentowanie interesów osób i rodzin, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.
• 5.Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia,
w szczególności w celu ochrony dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.
• 6. Wsparcie ze strony asystenta rodziny i psychologa.

• Telefon

• 32 762 91 85 | 32 762 91 96 | 32 618 18 27 | aktywizacja@mops.jaworzno.pl

• Nowa
lokalizacja

• ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno | partner budynku oraz IV piętro budynku | wejście A

• V. DZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE :
• Co
możemy
załatwić?

• 1.Wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy.
• 2. Realizacja procedur „Niebieska Karta”.
• 3. Realizacja procedur administracyjno - technicznych Zespołu Interdyscyplinarnego.
• DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KAŻDY
CZWARTEK : 12.00-15.00 ORAZ W PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA OD 12.00 – 17.00
UL. JAGIELLOŃSKA 9, I PIĘTRO BUDYNKU

• Telefon

• 32 762 91 84 | 32 618 18 79 | przemoc@mops.jaworzno.pl

• Nowa
lokalizacja

• ul. Jagiellońska 9 | 43-600 Jaworzno (Szczakowa) | I piętro budynku

• VI. DZIAŁ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ :
• Co
możemy
załatwić?

• 1. Pomoc w nabyciu kompetencji społeczno – zawodowych głównie dla osób bezrobotnych.
• 2. Pomoc w formie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.

• Telefon

• 32 618 18 58 | 32 618 18 59 | reintegracja@mops.jaworzno.pl

• Nowa
lokalizacja

• ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | III (trzecie) piętro budynku | pokój nr 312, 313, 314

• INFORMUJEMY, ŻE WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY MOŻNA RÓWNIEŻ ZGŁOSIĆ :
• osobiście u Pracowników Socjalnych przy ul. Północnej 9b, przy ul. Grunwaldzkiej 235,
przy ul. Kolbego 20, przy ul. Jagiellońskiej 9, przy ul. Inwalidów Wojennych 14 (Dział Pieczy
Zastępczej)
• telefonicznie lub za pośrednictwem skrzynki elektronicznej na jeden
z powyższych numerów oraz adresów e-mail
• za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP :
skrzynka : mopsjaw/skrytka

• LOKALIZACJA POZOSTAŁYCH DZIAŁÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W JAWORZNIE :
• Dział Realizacji Świadczeń Społecznych
(poprzednia nazwa Działu : Dział Świadczeń
Społecznych)

• ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | II piętro
budynku | pokój nr 212-215 |
32 618 18 54

• Dział Rehabilitacji Społecznej Osób
Niepełnosprawnych

• ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | partner
budynku | pokój nr 3,4 |
32 618 18 69 | 32 618 18 70

• Dział Świadczeń Rodzinnych

• ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | partner
budynku | pokój nr 10-15 | 32 618 17 86

• Dział Świadczeń Alimentacyjnych

• ul. Północna 9b | 43-600 Jaworzno | partner
budynku | pokój nr 1,2,16,17 |
| 32 618 17 90 | 32 618 19 42 | 32 618 18 36 |

• Dział Świadczeń Wychowawczych
(przyznawanie świadczeń m.in. 500+)

• ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno | partner
budynku | 32 618 18 37 |
32 762 91 95 | 32 762 91 91

• Dział Pieczy Zastępczej

• ul. Inwalidów Wojennych 14 | 43-600 Jaworzno | II
piętro budynku |
| 32 618 18 55 | 32 618 18 34 |

• Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej

• ul. Inwalidów Wojennych 14 | 43-600 Jaworzno | II
piętro budynku |
32 618 18 60 | 32 618 18 33 | 32 618 18 51 |

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Adres:
ul. Jagiellońska 9
43-600 Jaworzno

Telefon

32 618 19 77

internet

Email:
oik@oik.jaworzno.pl
www.oik.jaworzno.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Czwartek
7.00 – 19.00
piątek
7.00 – 15.00
Prawnik przyjmuje w każdą środę
16.15 – 20.15.
(konieczne wcześniejsze ustalenie
terminu spotkania telefonicznie w
OIK)
Terapeuta uzależnień od
narkotyków
poniedziałek 14.00 – 19.00
wtorek 14.00 – 19.00
(konieczne wcześniejsze ustalenie
terminu spotkania telefonicznie w
OIK)

Pomoc w Ośrodku mogą znaleźć osoby przeżywające wszelkiego rodzaju kryzysy:
•
osoby przeżywające nagłą, niekorzystną zmianę w życiu ( np.: utratę pracy, zdradę
współmałżonka lub partnera, zagrożenie ciężką chorobą )

•
osoby żyjące w stanie przewlekłego stresu
•
osoby, które utraciły kogoś bliskiego lub żyjące w zagrożeniu jego odejściem
•
·osoby przeżywające kryzys małżeński
•
osoby, które podjęły próbę samobójczą lub noszą się z zamiarem dokonania samobójstwa
•
osoby, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia (gwałtu, napadu, wypadku)
•
osoby doznające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej
•
osoby poszkodowane w wypadkach masowych, katastrofach
i inne, trudne sytuacje, przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia sobie
z problemem
Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi następujące formy działania:
1) interwencja kryzysowa w postaci:
a) specjalistycznej pomocy psychologicznej,
b) poradnictwa prawnego,
c) poradnictwa socjalnego,
2) poradnictwa specjalistycznego w postaci:
a) pomocy psychologicznej,
b) poradnictwa prawnego,
c) poradnictwa rodzinnego,
3) udzielania schronienia w formie pobytu w Mieszkaniach Chronionych prowadzonych przez Ośrodek dla
osób będących w sytuacji kryzysowej,
4)pomocy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin w formie
Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii,
5) realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
6) prowadzenia świetlicy socjoterapeutyczne
5a.Program Korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie pod nazwą:
„TRENING KONSTRUKTYWNEGO RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ”
Program jest dla osób, które:
•
nie radzą sobie z negatywnymi emocjami, a chciałyby się tego nauczyć,
•
chciałyby poznać konstruktywne, (pozytywne) sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami i
stresem, nauczyć się lepiej kontrolować swoje reakcje
•
mają założoną niebieską kartę lub prawomocny wyrok za stosowanie przemocy w rodzinie i chcą
nauczyć się reagować nie używając przemocy
Program treningu zawiera tematy związane z:
•
•
•
•
•
•
•

rozpoznawaniem emocji (złości)
sposobami radzenia sobie ze złością, agresją
bezpiecznym „pozbycie się” złości
ekspresją, wyrażaniem złości, kontrolowaniem złości
różnice między przeżywaniem złości a sposobem jej okazywania
złość a agresja
pozytywne aspekty złości

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
Telefon kontaktowy Agnieszka Mazgaj

32 618 19 76

CZAS TRWANIA PROGRAMU

15 sesji po 4 godziny= 60 godzin

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

wtorek: godz 16.00 – 19.00

OSOBY PROWADZĄCE

Beata Zakrzewska – Cupiał - psycholog
Agnieszka Mazgaj - pedagog

6. Schronienie
Schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie są najczęściej o zasięgu lokalnym czyli
mogą z nich skorzystać jedynie mieszkańcy danego powiatu. Żeby uzyskać schronienie w takiej
placówce niezbędny jest uzyskanie decyzji o pobycie lub skierowanie do danej placówki. Nierzadko
osoby przebywające w takich miejscach ponoszą odpłatność za pobyt (częściową lub całkowitą
w zależności od rodzaju podmiotu, który udziela schronienia). W Jaworznie miejsca schronienia dla
osób doświadczających przemocy w rodzinie prowadzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej (patrz
punkt 4 w niniejszym informatorze). Tam można zgłosić się do pracownika socjalnego, który po
przeprowadzeniu wywiadu wnioskuje o wydanie decyzji o schronieniu. Czas udzielenia takiej decyzji
jest ograniczony i łącznie nie powinien przekraczać 1 roku.
Istnieją również specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie znajdujące się
w naszym województwie.
Jeśli Twoja sytuacja domowa sprawia, że potrzebujesz natychmiastowego bezpiecznego schronienia
zgłoś się do specjalistycznego ośrodka wsparcia lub do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, którzy pomogą znaleźć miejsce schronienia.
Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w województwie śląskim:
lp.

Placówka

Adres

Numery telefonów Uwagi

1.

Specjalistyczny Ośrodek 41 – 500 Chorzów 32 345 28 10
Wsparcia dla Ofiar
ul.3 Maja 4
791438 805
Przemocy w Rodzinie

- przeznaczony dla kobiet i
dzieci,
- osoby przyjmowane są bez
skierowania bez względu na
miejsce zamieszkania
- czas pobytu do 3 miesięcy
z możliwością przedłużenia,
- pomoc socjalna, prawna i
psychologiczna

2.

Specjalistyczny Ośrodek 41-600
32 345 21 65
Wsparcia dla Ofiar
Świętochłowice
Przemocy w Rodzinie
ul. Zubrzyckiego 36
„Przystań”

- czynny całodobowo,
- osoby przyjmowane są bez
skierowania bez względu na
miejsce zamieszkania
- czas pobytu do 3 miesięcy
z możliwością przedłużenia,
- pomoc socjalna, prawna i
psychologiczna

3.

Powiatowy

osoby przyjmowane są bez

44-300 Wodzisław 32 455 60 32

Specjalistyczny Ośrodek Sląski
Wsparcia dla Ofiar
ul. Wałowa 30
Przemocy w Rodzinie

skierowania bez względu na
miejsce zamieszkania
- czas pobytu do 3 miesięcy
z możliwością przedłużenia,
- pomoc socjalna, prawna i
psychologiczna, terapia
indywidualna i grupowa
-zajęcia wychowawcze dla
dzieci i rodziców

7. Inne ważne adresy:
a) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie
Siedziba:

Urząd Miejski w Jaworznie
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Referat Współpracy z organizacjami Pozarządowymi i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adres

Plac Górników 5
43- 600 Jaworzno

telefon

32 618 17 79

Mail:

komisja.gkrpa@um.jaworzno.pl

Godziny kontaktu

od poniedziałku do środy w godz. 8-16
w czwartki 8-17 a w piątki 8-15

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można zgłosić się w sytuacji, gdy ktoś
w rodzinie nadużywa alkoholu i/lub stosuje przemoc, zakłóca spokój lub porządek publiczny,
powoduje demoralizację nieletnich.
b)Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jaworznie
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Adres:
ul. Inwalidów Wojennych 14

telefon

(032) 7629 137

internet

email: sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl
http://www.ppp.jaworzno.edu.pl

Godziny pracy
poradni:

8.00 – 18.00

Sekretariat czynny

poniedziałek - czwartek: 7.30 - 17.30
piątek: 7.30 - 15.30

Uwaga! Pracownicy pedagogiczni przyjmują klientów po wcześniejszym umówieniu na wizytę.
Zgłoszenie przyjmuje sekretariat w godzinach pracy.
Do podstawowych zadań poradni należy:
1. wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i
rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z
zakresu komunikacji społecznej
2. profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka
3. terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
4. pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej
5. pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych
stron uczniów
6. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom
7. prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów , rodziców i nauczycieli
8. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny
9. wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły

