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ul. Chrobrego 4

Świdnica

Centrum Praw Kobiet
- Biuro Terenowe

ul. Armii Krajowej 31

ul. Żołnierzy AK 7

Kłodzko

Kłodzki Komitet
Obywatelski

Sośnica 25/2

Oława

Kąty
Wrocławskie

Stowarzyszenie
Krzyś

ul. Jasna 1

Polski Czerwony Krzyż

Jelenia Góra

Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka

Ubocze 300, pok. 49-50

al. Wojska Polskiego 25D

Gryfów Śląski

Stowarzyszenie
Forum Szans

Telefon, e-mail

edukacja i wychowanie, przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw osób
nieletnich

poradnictwo psychologiczne, prawne

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Przedmiot działania

poradnictwo prawne, pomoc psychologiczna i pedagogiczna

działalność charytatywna

071 313 23 25
e-mail: pckolawa2wp.pl
0 748 577 912

organizuje pomoc poszkodowanym
w wypadkach drogowych (pomoc
prawna, psychologiczna, rzeczowa)

rozwój samorządności, podejmowanie
inicjatyw obywatelskich, działalność
interwencyjna, pomoc prawna

0 603 853 797
e-mail: gorskazuzanna@wp.pl

074 647 05 77
e-mail: je_rry@onet.eu

pomoc dzieciom, wychowankom Domu
0 506 852 028
Dziecka dotkniętych ubóstwem, patoloe-mail: b.nikiel@stowarzyszeniekrzys.pl
gią, przemocą

075 64 22 017
e-mail: paulus_jg@wp.pl

0 603 750 209
e-mail: forum_szans@wp.pl

Wydział Prawa, Administracji
071 375 20 09
i Ekonomii
e-mail: poradnia@prawo.uni.wroc.pl.
Uniwersytet Wrocławski
ul. Więzienna 10/12, p.104 c

Adres

Stowarzyszenie na Rzecz
Ofiar Wypadków Drogo- Lwówek Śląski
wych „POMOC”

Wrocław

Miejscowość

Koło Naukowe
„Uniwersytecka
Poradnia Prawna”

Nazwa

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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D. T. Gajdy 3

ul. Ogrody 19c/130

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej Przy Caritas
Brodnica
(jednostka Toruńskiego
Centrum Caritas)

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Fundacja
„Pomoc bez granic”

Fundacja „Wiatrak”

ul. Bołtucia 5

ul. Strażacka 5, 87-700 Alek- 054 282 79 23
sandrów Kujawski
054 282 79 49

Stowarzyszenie na
Rzecz Pomocy Ofiarom Aleksandrów
Przestępstw w Aleksan- Kujawski
drowie Kujawskim

052 323 48 10

052 582 18 05

056 495 02 81

056 611 40 12

Uniwersytecka Poradnia
Toruń
Prawna

Telefon, e-mail

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu
ul. J. Gagarina 15,

Adres
056 657 58 61
e-mail: elzbieta.jacewicz@xl.wp.pl

Toruń

Miejscowość
ul. Brzozowa 9

Stowarzyszenie „Azyl”
na rzecz Pomocy
Kobietom i Dzieciom
Ofiarom Przemocy

Nazwa

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO – POMORSKIE

przemoc, alkoholowe problemy rodzinne, punkt konsultacyjno-interwencyjny

pomoc ofiarom przestępstw

przemoc, problemy rodzinne, alkoholowe

pomoc ofiarom przestępstw, także
ofiarom wypadków drogowych i ofiarom przemocy w rodzinie

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Grudziądz

Inowrocław

Toruń

Stowarzyszenie
„Bezpieczeństwo
dziecka”

Stowarzyszenie
„Medar”

Grudziądzkie
Towarzystwo
Pomocy Dziecku
i Rodzinie „HOMINI”

Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka

Fundacja „Nadzieja
- pomóżmy innym”
ul. Wyczółkowskiego 11

ul. Bolesława
Krzywoustego 15

ul.Mikołaja z Ryńska 8

ul. Emilii Gierczak 8

ul. Traugutta 5

tel./fax: 056 658 97 97

052 355 93 40
e-mail: tkopd.ino@interia.pl

056 464 43 10
0 608 425 412
e-mail: ddgr@pro.onet.pl

pomoc ofiarom przestępstw i przemocy,
walka z patologiami, warsztaty terapii
zajęciowej

052 348 55 47
e-mail: medar@medar.org.pl
www.medar.org.pl

organizacja działająca na polu pomocy
społecznej i na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Spec. Placówka Wsparcia Dziennego - Świetlica
socjoterapeutyczna, Spec.Ośr.Wsp. dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie; przemoc,
przemoc seksualna, problemy wychowawcze, rodzinne

pomoc ofiarom przestępstw, pomoc
rodzinom w trudnych sytuacjach
życiowych i wyrównywanie ich szans;
przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc dzieciom krzywdzonym
i ich rodzinom; pomoc osobom niepełnosprawnym

przemoc, przemoc seksualna, pomoc
ofiarom przestępstw, problemy wychowawcze, rodzinne, pomoc dzieciom
- ofiarom przestępstw

052 373 63 30
052 373 51 38
0 505 045 164
fax: 523 735 139
e-mail: lubrob@poczta.onet.pl

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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Toruń

Toruń

Toruń

Toruń

Rzecznik Praw Ofiar
przy Marszałku
Województwa

Stowarzyszenie
„Pomoc rodzinie”

Stowarzyszenie
Promocji Zdrowia
i Pomocy Rodzinie
„Równe Szanse”

Toruńskie Centrum
Caritas

Towarzystwo rodzin
i przyjaciół dzieci uza- Toruń
leżnionych „Powrót z U”

Toruń

Fundacja „Zielony Liść”

ul. Strumykowa 4

ul. Szosa bydgoska 1

pl. 18 Stycznia 4

ul. Poznańska 63

ul. Słowackiego 114

ul. Ducha Świętego 5/4

doradztwo w zakresie pomocy
rehabilitacyjnej i prawnej dla osób
poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

056 622 62 14

056 654 05 43

056 657 51 20

056 621 11 52
0 606 760 809

problemy wychowawcze, problemy rodzinne, alkoholowe, narkotyczne, inne

problemy: przemoc, uzależnienia, alkoholowe, narkotyczne, wychowawcze,
rodzinne

organizacja działająca na polu pomocy
społecznej

spec. placówka wsparcia Dziennego
- świetlica socjoterapeutyczna, telefon
zaufania, punkt informacyjno-konsultacyjny
problemy: przemoc, przemoc seksualna, uzależnienia, alkoholowe, inne:
seks, problemy wychowawcze, rodzinne

056 659 13 99
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia- Tebezpłatne porady prawne i konsultacje
lefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy
psychologiczne
w Rodzinie
0 800 154 030

056 657 55 40
056 657 55 41
fax: 056 657 55 42
www.fundacjazielonylisc.iso.pl

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Lublin

Lublin

Lublin

Uniwersytecka
Studencka Poradnia
Prawna

Uniwersytecka
Poradnia Prawna

Miejscowość

Włocławek

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy osobom
uzależnionym „Agape”

Nazwa

Klub Abstynenta
„Promień”

054 234 11 43
fax: 054 411 64 64

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

081 537 58 22
e-mail: uspp@interia.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im.
Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
ul. Radziszewskiego 17 p.3

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
081 532 67 99
Katolicki Uniwersytet Lubel081 532 67 98
ski Jana Pawła II
e-mail: uspp@interia.pl
ul. St. Staszica 3, I piętro
pokój 67

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania

081 534 38 87
e-mail: iprzewor@wp.pl

Telefon, e-mail

ul. Bernardyńska 5

Adres

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

ul. Gałczyńskiego 9

grupa AA, Grupa AI Anon, Izba wytrzeźwień, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
Problemy: przemoc, uzależnienia, alkoholowe, problemy rodzinne

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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Biłgoraj

Hrubieszów

Krasnystaw

Lublin

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat
Biłgorajski “

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat
Hrubieszowski”

Klub Abstynenta
„Odnowa”

Stowarzyszenie
„Kontakt”

Fundacja Academia Iuris Lublin

ul. Skierki 12

ul. Kościelna 3/2

ul. 3-go Maja 27

ul. Dąbrowskiego 12

tel./fax: 081 533 79 99
e-mail: kontakt@wp.pl
www.lublin-kontakt.prv.pl

082 576 16 95

084 696 50 68
084 696 50 69

084 688 00 30
050 257 60 34
051 515 26 10

Centrum Duszpasterstwa
Młodzieży przy kościele
Ducha Świętego, ul. Krakow- e-mail: biuro@academiaiuris.pl
skie Przedmieście 1
www.academiaiuris.pl
Centrum Wolontariatu,
ul. Jezuicka 4/5
pomoc ofiarom wypadków drogowych
i innych przestępstw (prawna, finansowa, rzeczowa, psychologiczna); pomoc
podmiotom prawnym; podejmowanie
działań w zakresie zwiększania bezpieczeństwa
bezpłatne poradnictwo prawne dla
osób dotkniętych przemocą w rodzinie
oraz wykluczeniem społecznym; działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy oraz poprawy bezpieczeństwa
udzielanie pomocy, informacji osobom
i rodzinom dotkniętym problemem
uzależnień oraz przemocy w rodzinie;
doraźna pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna
udzielanie porad specjalistycznych.
prawnych i psychologicznych, pomoc
prawna, zajęcia edukacyjne, prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego

porady prawne udzielane przez studentów

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

0 607 370 685

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

ośrodek oferuje bezpłatne usługi
w następujących dziedzinach: pomoc
w rozwiązywaniu spraw urzędowych
i obywatelskich; pomoc w pisaniu pism
użytkowych i urzędowych (podań,
próśb, odwołań, cv, listów motywacyjnych, itd.); kierowanie do prawników
w sprawach z zakresu prawa rodzinnego,
cywilnego, karnego, lokalowego, podatkowego i pracy; udzielanie

095 759 24 69
e-mail: spp@cp.edu.pl

095 720 14 75
e-mail: biuro@bratkrystyn.pl
www.bratkrystyn.pl
Lubuska Infolinia Obywatelska:
0 800 215 400

ul. Garbary 9

Stowarzyszenie Pomocy
Gorzów
Bliźniemu im. Brata
Wielkopolski
Krystyna

Zielona Góra

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania

Koło Naukowe StudencSłubice
ka Poradnia Prawna

Telefon, e-mail

pomoc prawna i psychologiczna, pomoc
osobom pokrzywdzonym przestępstwami, ofiarom wypadków drogowych

Collegium Polonicum
w Słubicach
Uniwersytet Europejski
Viadrina we Franfurcie/Słubicach
ul. Kościuszki 1/153

Adres

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

ul. Kościelna 7/10

068 454 92 32
e-mail: baba@baba.org.pl

Miejscowość

Włodawa

pl. Matejki 3A

Nazwa
Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet
BABA

Nadburzańskie Stowarzyszenie Edukacyjne

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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Gorzów
Wielkopolski

Zielona Góra

Stowarzyszenie
Poszkodowanych
w Wypadkach
Drogowych

Stowarzyszenie
Penitencjarne
„Patronat”
- Oddział
w Zielonej Górze
ul. Generała Sikorskiego 26

ul. Pionierów 3

068 325 78 50
e-mail: zgora@patronat.hg.pl
www.patronat.hg.pl

095 722 73 30
095 728 19 02
e-mail: biuro@poszkodowani.org.pl

niesienie pomocy moralnej, materialnej
i prawnej osobom pozbawionym wolności, zwolnionym z zakładów karnych
oraz ich rodzinom, inicjowanie i uczestnictwo w zapobieganiu przestępstw,
łagodzenie następstw popełnionych
przestępstw, również przy pomocy
mediacji, wpływanie na humanizowanie
orzekania i wykonywania kar, udzielanie
pomocy o sobom pozbawionym wolności przebywającym w zakładach karnych
i aresztach śledczych oraz zakładach dla

organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych: prawnej,
psychologicznej, rzeczowej. upowszechnienie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków
drogowych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych;
organizowanie pomocy rehabilitacyjnej
poszkodowanym w celu ich uaktywnienia i zdobywania przez nich samodzielności w nowej sytuacji życiowej.

informacji o różnych formach i instytucjach pomocy społecznej; wsparcie
psychologiczne; pomoc żywnościowa
i rzeczowa.

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Łódź

Łódź

Graby

Studencki Punkt Informacji Prawnej

Stowarzyszenie
Centrum Pomocy
„Panaceum”
Regionalny Ośrodek
Pomocy w Grabach

Miejscowość

Stowarzyszenie
Bezrobotnych i Osób
Działających na Rzecz
Bezrobotnych „Wszyscy
Razem –In corpore”

Nazwa
042 639 72 03
e-mail: wszyscyrazem@poczta.onet.pl

Telefon, e-mail

Graby 14

0 607 836 850
e-mail:
panaceum.radomsko@poczta.fm

Wydział Prawa i Administracji
042 635 46 32
Uniwersytet w Łodzi
ul. Kopcińskiego 8/12,
e-mail: klinika@wpia.uni.lodz.pl
pok. 0.27

ul. Franciszkańska 15

Adres

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Regionalny Ośrodek Pomocy w Grabach
ukierunkowany jest przede wszystkim
na niesienie pomocy osobom starszym
i kobietom samotnie wychowującym
dzieci

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania

nieletnich, społeczna readaptacja zwolnionych z zakładu karnego, aresztu śledczego. ponadto Patronat stawia sobie za
cel podejmowanie starań o humanizację
systemu penitencjarnego i umacnianie
w nim praworządności a także zapobieganie przestępczości.

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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Łódź

Caritas Archidiecezji
Łódzkiej

ul. Gdańska 111

ul. Podrzeczna 4

Łowicz

Stowarzyszenie
Centrum Wolontariatu
„Nadzieja”

Klizin 18

ul. Przemysłowa 3

Klizin

Stowarzyszenie Pomocy
„Arka Noego”
Łask
Oddział w Łasku

Centrum Pomocy
Bliźniemu
MONAR-MARKOT

prowadzi jednostkę specjalistycznego
poradnictwa (udziela porad prawnych,
psychologicznych, socjalnych i rodzinnych)

046 830 03 63
e-mail: nadzieja.lowicz@gmail.com

042 639 95 81
042 639 95 82
fax: 042 639 95 80
e-mail: caritas@toya.net.pl

m.in. pomoc osobom
a szczególnie dzieciom
i młodzieży zagrożonej narkomanią

placówka dla osób bezdomnych, pokrzywdzonym, kobietom i dzieciom,
osobą niepełnosprawnym itp.,pomoc
całodobowa

wspieranie osób i rodzin dotkniętych
przemocą i uzależnieniami, eliminowanie skutków wykluczenia społecznego,
w szczególności środowiska bezrobotnych, niesienie pomocy ludziom
samotnym, chorym, cierpiącym, pomoc
w nauce w nauce dzieciom dotkniętym
patologiami społecznymi, oraz dzieciom
z rodzin zastępczych, rodzin pełnych
i niepełnych, realizacja polityki prorodzinnej

0 606 857 494
0 600 493 633

044 681 96 96
0 516 029 550

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Łódź

Łódź

Fundacja Pomocy
Rodzinie „Opoka”

Konwent Bonifratrów

Centrum Służby Rodzinie Łódź

042 630 61 80
042 633 75 43
e-mail: opoka@toya.net.pl

prowadzi jednostkę specjalistycznego
poradnictwa (udziela porad dotyczących
bieżących spraw życia codziennego,
pomaga w rozwiązywaniu problemów
rodzinnych i finansowych)

prowadzi jednostkę specjalistycznego
poradnictwa (udziela porad psychologicznych, prawnych, socjalnych,
prowadzi terapię rodzin, w ośrodku
istnieje możliwość dokonania obdukcji
lekarskiej)

042 682 20 22
fax: 042 682-20-22
e-mail: dyrekcja@csr.org.pl
csr@csr.org.pl

042 685 51 00
ul. Kosynierów Gdyńskich 61a fax: 042 685 51 29
e-mail: konwent@bonifratrzy.lodz.pl

pl. Barlickiego 11

ul. Broniewskiego 1a

prowadzi Dom dla Matek z Małoletnimi
Dziećmi i Kobiet w Ciąży, pomaga
odrzuconym przez rodziny, partnerów,
środowisko z powodu nieoczekiwanego
macierzyństwa, izoluje przed sprawcami przemocy
ul. Nowe Sady 17, tel. 042 688-18-49
prowadzi jednostkę specjalistycznego
poradnictwa (udziela pomocy osobom
i rodzinom znajdującym się w sytuacji
problemowej, w szczególności spowodowanej używaniem i uzależnieniem
od alkoholu, substancji psychoaktywnych, przemocą, niewydolnością wychowawczą, rozpadem rodziny – porady
prawne, psychologiczne, rodzinne)

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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Towarzystwo Pomocy
im. św. Brata Alberta
Koło Łódzkie

Łódź

Stowarzyszenie Promocji
Łódź
Zdrowia i Psychoterapii

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Łódź
Oddział Terenowy
w Łodzi

Łódzkie Towarzystwo
Wspierania Dziecka
Łódź
i Rodziny „Lokomotywa”

ul. Szczytowa 11

ul. Franciszkańska 85

al. Kościuszki 48

ul. Pilarskiego 12

tel./fax: 042 679 31 35
e-mail: bratalbert-lodz@free.ngo.pl

tel./fax: 042 640 65 91
e-mail: hostel@xl.wp.pl

042 632 78 43
fax: 042 675 74 03
e-mail: tzn_lodz@post.pl

tel./fax: 042 674 92 12
e-mail: towlokomot@poczta.onet.pl

prowadzi Schronisko dla Bezdomnych
Kobiet, gdzie zapewnia schronienie
kobietom uciekającym przed przemocą

prowadzi Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w którym zapewnia schronienie,
pomoc socjalną, porady prawne, terapię
indywidualną, grupową, rodzinną;
prowadzi jednostkę specjalistycznego
poradnictwa (udziela porad rodzinnych,
psychologicznych, socjalnych, pielęgniarskich, porad i informacji w ramach
telefonu zaufania dla rodzin w sytuacji
kryzysowej)

prowadzi jednostkę specjalistycznego
poradnictwa (udziela porad dla rodzin
osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem od narkotyków i innych
środków psychoaktywnych)

prowadzi jednostkę specjalistycznego
poradnictwa (udziela pomocy ukierunkowanej na pracę z rodziną zastępczą
lub naturalna, której dzieci umieszczone
są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub w rodzinnej opiece
zastępczej – porady socjalne, prawne,
pedagogiczne, psychologiczne)

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Skierniewickie
Stowarzyszenie Rodzin
Abstynenckich
„AMETYST”

Fundacja Dom
Samotnej Matki

Stowarzyszenie
„Pogotowie Rodzinne”
im. Jolanty Fadeckiej

Skierniewice

Rogowiec

Rawa
Mazowiecka

Stowarzyszenie Centrum
Pomocy „Panaceum”
Radomsko
Regionalny Ośrodek
Pomocy w Radomsku

ul. Kozietulskiego 3

Rogowiec

ul. Kościuszki 5/17
96-200 Rawa Mazowiecka

ul. Sucharskiego 45a
97-500 Radomsko

tel./fax: 046 833 11 25
e-mail: ametyst@ametyst.org.pl

0 692 025 122
e-mail: dommatki@poczta.onet.pl

044 738 18 74
0 508 286 187
e-mail:
panaceum.radomsko@poczta.fm

w ramach swojej działalności Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Klub
Abstynenta, Klub Integracji Społecznej,

poradnictwo prawne, psychologiczne,
możliwość reprezentowania osób pokrzywdzonych w sądzie

poradnictwo w sytuacjach kryzysów
rodzinnych związanych z przemocą domową oraz pomaganie osobom, które
jej doznają, porady indywidualne, sesje
rodzinne prowadzone przez psychologa,
terapie indywidualne, interwencje domowe w celu powstrzymania przemocy
oraz nawiązanie kontaktu ze sprawcą,
porady prawne

Stowarzyszenie jest organizacją opiekuńczo-wychowawczą, której podstawowym celem jest działalność na rzecz
pomocy ludziom bezdomnym, bezrobotnym, najuboższym, uzależnionym,
kobietom i dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie, niepełnosprawnym
i innym szukającym pomocy.

oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej. ul. Starorudzka 15/17

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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Kraków

Kraków

Kraków

Biecz

Uniwersytecka
Poradnia Prawna

Academia Iuris

Stowarzyszenie
Na rzecz Pomocy
Rodzinie NADZIEJA

Miejscowość

Zgierz

Caritas Diecezji
Kieleckiej

Nazwa

Liga Kobiet Polskich
Oddział Terenowy
w Zgierzu
0 500 252 006

ul. Kazimierza
Wielkiego 1

013 447 15 78

Fundacja świadczy nieodpłatną pomoc
prawną osobom niezamożnym

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św. Anny,
ul. św. Anny 11

celem Stowarzyszenia jest rozwijanie,
popularyzowanie i prowadzenie praktycznej działalności z dbałością o to, by
działania te służyły ludziom pomocą
w życiu i w zachowaniu zdrowia

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

tel./fax: 012 430 19 97
Wydział Prawa i Administra0 506 006 672
cji Uniwersytet Jagielloński
e-mail: poradnia.prawna@uj.edu.pl
al. Krasińskiego 18/3
www.law.uj.edu.pl/poradnia

Przedmiot działania
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Telefon, e-mail

punkt konsultacyjny – porady prawne
i psychologiczne dla rodzin z problemem uzależnienia

041 344 52 82
e-mail: szkolenia.kielce@caritas.pl

Caritas Archidiecezji
Krakowskiej
Ul. Bronowicka 78

Adres

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

pl. Jana Pawła II 19

poradnictwo psychologiczne i prawne
dla ofiar przemocy
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Bochnia

Bochnia

Bochnia

„ARKA” Poradnia
Specjalistyczna

Forum Kobiet

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
ul. Karolina 14 F

ul. Windakiewicza 7

ul. Bernardyńska 14

014 611 28 92

0 506 206 23

014 611 95 99

celem działania Ośrodka jest:
wzmocnienie i integracja rodziny jako
naturalnego i podstawowego środowiska rozwoju i życia człowieka. Pomoc
w budowaniu zdrowych, wzmacniających więzi rodzinnych; zapobieganie
powstawaniu, pogłębianiu się
i rozszerzaniu różnego rodzaju zaburzeń
i patologii, mających swoje korzenie
w źle funkcjonującej rodzinie; po-

celem Stowarzyszenia jest wielopłaszczyznowy rozwój kobiety aktywnej
w lokalnej społeczności, promowanie
udziału kobiet w życiu publicznym
i kulturalnym, przeciwdziałanie szerzeniu się bezrobocia i wykluczenia
społecznego wśród kobiet, wspieranie
kobiet aktywnych zawodowo, wspieranie charytatywnej działalności na
rzecz kobiet znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej i finansowej

celem Stowarzyszenia jest udzielanie
pomocy ludziom znajdującym się
w różnych trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej,
prawnej i duszpasterskiej

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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Brzesko

Brzesko

Fundacja
„POMAGAMY
I ŁĄCZYMY”

Stowarzyszenie CREDO

ul. Mickiewicza 31

ul. Mickiewicza 31

014 686 40 55

014 686 40 55

udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, pokrzywdzonym oraz
ubogim; budowanie wzajemnych
więzi międzyludzkich ze szczególnym
uwzględnieniem osób ubogich, pokrzywdzonych, niepełnosprawnych;
rozwój świadomości} i kształtowanie
postaw obywatelskich ze szczególnym
uwzględnieniem aktywizacji osób
niepełnosprawnych, ubogich i pokrzywdzonych

wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego oraz form aktywności
społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, ubogich
i rozwoju bazy materialnej dla pomocy
tymże osobom

moc człowiekowi zagubionemu, cierpiącemu, przeżywającemu wewnętrzne
konflikty i kryzysy; zapewnienie czasowego schronienia oraz zapewnienie pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
socjalnej i prawnej osobom/rodzinom
będącym w sytuacji kryzysowej
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Chrzanów

Stowarzyszenie
„Przyjaźni miastu”

Stowarzyszenie na rzecz
Pomocy Potrzebującym
i Zapobiegania PatoGnojnik
logiom Społecznym
„POMOCNA DŁOŃ”

Brzeszcze

Fundacja Pomocy
Społecznej

Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Kinezjologicz- Brzesko
ne „ZAWSZE AKTYWNI”

Gnojnik

Rynek 17

ul. Kościuszki 4

ul. Kościuszki 48

032 211 19 49
032 737 42 11

0 604 052 326
e-mail: ewac-l@tlen.pl

wspieranie szeroko pojętej pomocy
innym poprzez: prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej
i wychowawczej, prowadzenie działalności pomocowej w tym organizowanie
i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; zapobieganie
agresji, o oraz przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży, oraz

w statucie Stowarzyszenia jednym z celi
działalności jest udzielanie bezpłatnych
porad prawnych osobom fizycznym.

pomoc ofiarom przemocy rodzinnej
(pomoc psychologiczna dla członków
rodzin doświadczających przemocy
rodzinnej udzielana w ramach prowadzonych świetlic socjoterapeutycznych)

014 663 09 90

0 660 265 250

zapobieganie wszystkim formom przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie
i środowisku szkolnym; współpraca
z sądem, kuratorem, placówkami
opiekuńczymi na rzecz dzieci z rodzin
zagrożonych; niesienie pomocy potrzebującym zbiórka żywności, odzieży
używanej, sprzętu rehabilitacyjnego
i leków.
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Konary – Zielona 21

Ośrodek Pomocy Rodzinie przy Konwencie OO. Konary
Bonifratrów w Konarach

ul Bolesławska 23

ul. Zawierciańska 12

Klucze

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
w Kluczach

Jadowniki Mokre

Stowarzyszenie na
rzecz zrównoważonego
Klucze
rozwoju społeczno-gospodarczego „Klucz”

Jadowniki
Mokre

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej przy
Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
przy Caritas Diecezji
Tarnowskiej

012 270 40 02
tel./fax: 012 270 50 71
e-mail: opr.konary@interia.pl

0 602 782 597

0 607 844 591
tel./fax: 032 647 14 41

tel./fax: 014 644 13 04
e-mail: jadowniki@caritas.pl

Ośrodek Pomocy Rodzinie oferuje
pomoc osobom z różnych przyczyn
znajdujących się w sytuacji kryzysowej
przede wszystkim kobietom z dziećmi
uwikłanym w przemoc domową,

przeciwdziałanie patologiom społecznym

opieka i pomoc osobom biednym i upośledzonym prowadzenie noclegowni,
warsztatów terapii zajęciowej

ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jadownikach Mokrych świadczy specjalistyczne usługi psychologiczne, prawne,
socjalne, pedagogiczne, hotelowe
dla osób i rodzin będących ofiarami
przemocy lub znajdujących się w innej
kryzysowej sytuacji

wszelkich form przemocy w rodzinie,
niesienie pomocy ludziom bezdomnym, ubogim i niepełnosprawnym,
szkolenie oraz udzielanie pomocy
prawnej i wsparcia psychologicznego
kandydatom na rodziców zastępczych
i adopcyjnych

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Centrum Pomocy
Kraków
Prawnej im. Haliny Nieć
ul. Krowoderska 11/7

012 633 72 23
fax: 012 423 32 77
www.pomocprawna.org

1. prowadzenie działalności naukowej
i edukacyjnej służącej rozwojowi
demokracji, upowszechnianiu
i propagowaniu idei poszanowania
praw człowieka oraz państwa prawa,
a także kształtowaniu społeczeństwa
obywatelskiego i krzewieniu kultury
prawnej,
2. inicjowanie działań zmierzających
do podnoszenia standardu ochrony
praw człowieka i obywatela oraz
podejmowanie interwencji w przypadku ich naruszeń,
3. inicjowanie działań zmierzających
do podnoszenia standardów spra-

osobom całkowicie lub tymczasowo
bezdomnym, jak również dzieciom
z rodzin dysfunkcyjnych. W Ośrodku
można spotkać się i porozmawiać z psychologiem i prawnikiem. W zakresie
porad psychologicznych oferowana jest
pomoc w formie konsultacji indywidualnych, spotkań z rodzinami i mediacji
rodzinnych. Poradnictwo prawne
dotyczy głównie spraw z zakresu prawa
rodzinnego, spraw alimentacyjnych
i pisania wniosków sądowych
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Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Uzależnionym
od Środków Psychotro- Libiąż
powych i ich Rodzinom
„Przemienienie”
ul. 1 stycznia 12/6

ul. Chodkiewicza 17

Towarzystwo Kobiety
Przeciw Przemocy

Kraków

ul. Radziwiłłowska 8

Stowarzyszenie Przeciw
Przemocy w Rodzinie
Kraków
„Promyk”

ul. Krakowska 19, I piętro

ul. Radziwiłłowska 8b

Kraków

Ośrodek Interwencji
Kraków
Kryzysowej w Krakowie

Fundacja Kobieca eFKa

032 62 77 152

012 429 55 42

012 421 82 42
012 421 69 76

012 421 92 82

tel./fax: 012 430 19 70
e-mail: efka@efka.org.pl

jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy
psychiatrycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i duchowej

problemy związane z przemocą w rodzinie, interwencja kryzysowa, udzielanie porad prawnych

pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie,
poradnictwo prawne, psychologiczne,
psychiatryczne, prawa kobiet

pomoc psychologiczna, prawna i socjalna ofiarom przemocy (czynny całą
dobę)

pomoc udzielana kobietom zgwałconym i ofiarom przemocy

wowania wymiaru sprawiedliwości
w Polsce,
4. udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, obejmującej reprezentację przed
instytucjami władzy wykonawczej
i wymiaru sprawiedliwości,
5. współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi sie problematyką ochrony praw
człowieka

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

pl. Kolegiacki 1

tel./fax: 018 414 81 35
ul. Królowej Jadwigi 19/102
e-mail: stowarzyszenieveto@vp.pl

Poradnia Specjalistyczna
i telefon Zaufania
Nowy Sącz
„Arka”

Stowarzyszenie Pomocy
Ofiarom Przestępstw
Nowy Sącz
VETO

018 547 49 70

012 274 07 30

ul.K.Wielkiego 5

Myślenice

018 471 43 98
e-mail: mazuradam@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie
na rzecz promocji
i ochrony zdrowia
„DLA ZDROWIA”

ul. Kościelna 43

Muszyna

Katolickie
Stowarzyszenie
„CIVITAS CHRISTIANA”
oddział w Muszynie

celem Stowarzyszenia jest pomoc
prawna, finansowa i rzeczowa ofiarom
przestępstw dokonanych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej

poradnictwo specjalistyczne w tym
porady prawne dla osób pokrzywdzonych przestępstwami i innych oraz
poradnictwo w zakresie medycyny,
psychologii, pedagogiki, poradnictwo
rodzinne usługi w zakresie poradnictwa
lekarskiego, poradnictwo duszpasterskie skierowane jest do osób pokrzywdzonych

celem Stowarzyszenia jest oddziaływanie w zakresie poprawy stanu zdrowotności mieszkańców w szczególności
powiatu myślenickiego, ochrona praw
pacjenta i podniesienie prestiżu zawodów medycznych

pomoc odbywa się poprzez grupy
formacyjne, grupy wsparcia, udzielanie
pomocy prawnej i psychologicznej,
udzielanie pomocy żywnościowej,
współpracę z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie
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ul. Obozowa 31a

Oświęcim

Proszowice

Wadowice

Stowarzyszenie
„SZANSA”

Caritas Diecezji
Kieleckiej oddział
w Proszowicach

Wadowickie Stowarzyszenie Integracji
Społecznej Klub
Abstynentów „Victoria”
al. Wolności 52

ul. 3 Maja 2

ul. Biema 24

Opieka i pomoc osobom
biednym i upośledzonym, prowadzenie noc- Olkusz
legowni, warsztatów,
terapii zajęciowej

033 873 33 20
e-mail: klub@vitoria.org.pl

012 386 10 53
012 385 12 00
fax: 012 385 12 00

033 843 40 68
0 601 818 823
e-mail: szans@free.ngo.pl

dla realizacji celów określonych w statucie Klub organizuje i prowadzi zajęcia
terapii i leczenia odwykowego, organizuje i przeprowadza wyjazdowe sesje
terapii dla osób uzależnionych i ich
rodzin, prowadzi działalność

celem działalności Caritas Diecezji Kieleckiej, Oddział w Proszowicach jest:
pomoc charytatywna osobom potrzebującym wsparcia, w tym dla ofiar
przestępstw, niesienie pomocy osobom
niepełnosprawnym, opieka nad dzieckiem rodziną oraz osobami starszymi,
pomoc osobom w trudnych sytuacjach
życiowych, świadczenie usług lekarskich i pielęgniarskich, prowadzenie
specjalistycznego poradnictwa

pomoc ofiarom przemocy rodzinnej
(pomoc psychologiczna dla członków
rodzin doświadczających przemocy
rodzinnej udzielana w ramach prowadzonych świetlic socjoterapeutycznych)

opieka, doradztwo, pomoc dla środowisk dotkniętych patologią
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Warszawa

Warszawa

Klinika Prawa,
Studencki Ośrodek
Pomocy Prawnej

Miejscowość

Towarzystwo Inicjatyw
Społecznych „Troska”

Nazwa

022 552 43 18
022 552 08 11
nieodpłatne porady prawne udzielane
e-mail: klinika@temida.wpia.uw.edu.pl przez studentów osobom niezamożnym
www.klinika.wpia.uw.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie
Przedmieście 26/28

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania

022 659 21 25
e-mail: troska@onet.eu

Telefon, e-mail

ul. Sękocińska 5

Adres

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

z zakresu zapobiegania przemocy,
pomocy ich ofiarom i pomocy terapeutycznej sprawcom, prowadzi usługi
opracowywania, wdrażania, przeprowadzania i konsultacji w zakresie
programów profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych, prowadzi działalność opiekuńczą dla ofiar przemocy,
prowadzi zajęcia edukacyjno–wyrównawcze oraz w okresie ferii i wakacji
półkolonie, czyli prowadzi usługi z zakresu ochrony zdrowia i opiekuńcze
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Warszawa

Warszawa

Warszawa

Studencka Poradnia
Prawna

Studenckie Biuro
Porad Prawnych

Studencka Poradnia
Prawna

Fundacja Academia Iuris Warszawa

Warszawa

Studencka Poradnia
Prawna

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego tel./fax: 022 543 53 18
ul. Swieradowska 43,
e-mail: szkola.prawa@lazarski.pl
sala 021
022 539 19 39
e-mail: porady_prawne@wszip.waw.pl

www.studenckaporadniaprawna.pl

022 498 72 30
fax: 022 499 71 70
e-mail: biuro@academiaiuris.pl
www.academiaiuris.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Al. Jerozolimskie 200 p.138
Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5 pok. 220
ul. Freta 20/24a
Miejsca udzielania porad:
Centrum Usług Socjalnych
i Szkolenia Kadr Pomocy
Społecznej „Ośrodek Nowolipie” ul. Nowolipie 25B
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św. Stanisława Kostki,
ul. Hozjusza 2

Fundacja świadczy nieodpłatną pomoc
prawną osobom niezamożnym

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego
022 519 22 38
Kolegium Prawa
ul. Jagiellońska 59
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Stowarzyszenie „Otwarte
Drzwi”, ul. Targowa 82
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św. Kazimierza,
ul. Chełmska 21a
Fundacja „Świat na Tak”,
al. Szucha 27
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św. Jakuba,
ul. Grójecka 38
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej, ul. Dalibora 1
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Nawrócenia św. Pawła
Apostoła, ul. Kobielska 10
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. bł. Władysława z Gielniowa, ul. Przy Bażantarnii 2
Polski Związek Niewidomych
- Okręg Mazowiecki,
ul. Jasna 22
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Dembińskiego 3
Dominikański Ośrodek
Rodziny, ul. Freta 20/24a
Gminny punkt konsultacyjny
- Piaseczno,
Plac Piłsudskiego 10
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ul. Żeromskiego 27

ul. Kościelna 5

Stowarzyszenie Katolicki
Ruch Antynarkotyczny Radom
KARAN

Radom

Caritas Diecezji
Radomskiej

ul. M. Kopernika 2

ul. Malczewskiego 20b
26 – 600 Radom

Ożarów
Mazowiecki

„Mar - Kot”

ul. Słowackiego 18

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci oraz
Radom
Komitetu Ochrony Praw
Dziecka

Mława

Zespół Ośrodków
Wsparcia

022 618 65 97
e-mail: karan@karan.pl

048 36 227 45
048 362 54 61
e-mail: osrodek@tpd.radom.pl
pomoc@tpd.radom.pl
sylwia@tpd.radom

048 365 29 29
048 365 29 28
radom@caritas.pl

tel./ fax: 022 722 22 99
e-mail: mar-kot2003@wp.pl
mar-kot@mar-kot.org

promocja zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie występowaniu wszelkich
patologii społecznych w środowisku
dzieci i młodzieży, w tym głównie uzależnieniom od różnego rodzaju środków
narkotycznych oraz pogłębianie wartości moralno-duchowych

zakres problemów z jakimi można zgłaszać się do Ośrodka jest szeroki; obejmuje problemy rodzinne, małżeńskie,
dotyczące zaburzeń relacji w związku,
wychowawcze, także wynikające
i związane bezpośrednio z problemami
przemocy w rodzinie czy uzależnień

świadczy usługi w zakresie: ochrony
ofiar przemocy, udzielanie pomocy
023 654 52 29
psychologicznej i specjalistycznej,
023 654 33 66
prowadzenie interwencji w miejscu
e-mail: zowmlawa@zowmlawa.home.pl
zamieszkania ofiary przemocy oraz
zowmlawa.sekretariat@interia.pl
interwencji telefonicznej, zapewnienie
schronienia ofiarom przemocy

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Warszawa

Warszawa

Warszawa

Fundacja Dzieci Niczyje

Fundacja
im. Stefana Batorego

Helsińska fundacja
Praw Człowieka

Itaka – Centrum PoszuWarszawa
kiwań Ludzi Zaginionych

ul. Ilcza 60 lok. 19

Warszawa

Centrum Praw Kobiet

Skrytka pocztowa127
00-958 Warszawa 66

ul. Zgody 11

ul. Sapieżyńska 10a

ul. Obrońców 10

ul. Kelles-Krauza 29

Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym
w Wypadkach i Kolizjach Radom
Drogowych
POMOCNE DŁONIE

Ochrona dzieci przed krzywdzeniem
oraz pomoc dzieciom krzywdzonym, ich
rodzinom i opiekunom. W placówkach
prowadzonych przez Fundację udzielana
jest pomoc psychologiczna, medyczna
i prawna ofiarom krzywdzenia i ich
opiekunom

022 616 02 68
022 616 03 14
e-mail: fdn@fdn.pl

022 654 70 70
e-mail: itaka@itaka.org.pl

022 828 10 08

poszukiwanie zaginionych, pomoc ich
rodzinom; troska o dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie praw człowieka i obywatela,

edukacja i badania w zakresie praw
człowieka

wzmacnianie roli organizacji pozarządowych i zwiększanie aktywności obywateli, propagowanie zasad państwa prawa i przejrzystości w życiu publicznym

udzielanie porad i informacji z dziedziny
prawa cywilnego, karnego i prawa
pracy

022 622 25 17
e-mail: temida@cpk.org.pl

022 536 02 00
e-mail: sekretariat@batory.org.pl

pomoc poszkodowanym w wypadkach
drogowych

048 383 53 53
0 600 168 664
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ul. Nowogrodzka 62A

ul. Nowolipki 9b

Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół
Warszawa
Dzieci Uzależnionych
„Powrót z U”

Warszawa

Warszawa

Monar

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie
„Niebieska Linia”
Instytutu Psychologii
Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego
ul. Korotyńskiego 13

Skrytka pocztowa 5
00-956 Warszawa 10

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi Warszawa
i Niewolnictwu

022 823 96 64
tel./fax: 022 824 25 01
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl
www.niebieskalinia.pl

022 635 95 09
022 635 13 26
022 635 94 37
fax: 022 530 62 81
e-mail: biuro@monar.org

022 844 44 30
0 609 622 500
e-mail: biuro@uzaleznienia.pl

022 628 99 99
e-mail: strada@pol.pl

zajmuje się kompleksowo zjawiskiem
przemocy w rodzinie; jedną z najważniejszych form pomocy realizowanych
przez Pogotowie jest telefoniczna
pomoc psychologiczna oraz prawna dla
osób doświadczających bądź będących
świadkami przemocy; w ramach struktury Pogotowia działa także poradnia

integracja rodzin w zakresie zapobiegania uzależnieniom;
prowadzenie działań profilaktycznych
i leczniczych w zakresie występujących
zjawisk patologii społecznej dotyczących brania środków odurzających,
takich jak alkohol, narkotyki, leki,
nikotyna

poszanowanie jego prawa do samostanowienia

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Warszawa

ul. Lniana 1

ul. Nowolipie17

Stowarzyszenie
Samopomocy Bursa
im. Hansa Christiana
Kofoeda - Warszawa

Warszawa

Stowarzyszenie ASLAN

ul. Belgijska 4

ul. Kasprowicza 37

Warszawa

Poradnia Psychoterapii
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

ul. Chmielna 10a/21

Stowarzyszenie Pomocy
Warszawa
Dzieciom „Gniazdo”

Warszawa

Polskie Towarzystwo
Zapobiegania
Narkomanii

działania na rzecz dzieci i młodzieży,
działania profilaktyczne i terapeutyczne

022 845 12 12
e-mail: poradnia@przemocdomowa.pl
www.przemocdomowa.pl
022 636 49 04
e-mail: stowarzyszenie@aslan.org.pl

022 678 53 52
0 609 513 453
e-mail: kofoed@go2.pl

misją Stowarzyszenia jest „Pomoc do
Samopomocy”– wyzwalanie sił i aktywizowanie osób z różnych powodów
dotkniętych wykluczeniem społecznym,
uzależnieniem, bezdomnością, bezrobociem, aby umożliwić im osiągnięcie
samodzielności i ponowne włączenie
się w życie społeczne, zawodowe i ekonomiczne

prowadzi placówki wsparcia dziennegoświetlice profilaktyczno-wychowawcze
i terapeutyczne

porady psychologiczne, porady prawne,
konsultacje psychiatryczne, terapia
grupowa, terapia małżeńska i rodzinna

022 827 22 43
e-mail: tznbiuro@wa.home.pl

tel./fax: 022 834 53 31
e-mail: spdgniazdo@poczta.onet.pl

celem Towarzystwa jest przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków,
alkoholu, nikotyny i innych substancji
psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie
skutkom ich używania, w tym również
niepełnosprawności

środowiskowa, prawna, mailowa (internetowa), Centrum Informacji o Przemocy w Rodzinie.
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Warszawa

Opole

Miejscowość

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna
Opole
– „Klinika Prawa”

Stowarzyszenie
„Godność i Praca”

Nazwa

Zarząd Stowarzyszenia
Na Rzecz PrzeciwdziałaWarszawa
nia Przemocy w Rodzinie
„ Niebieska Linia”

Zarząd Krajowy
Komitetu Ochrony
Praw Dziecka

Wspólnota,,Chleb Życia’’ Warszawa

022 499 37 33
e-mail: u.pdsiadlo@niebieskalinia.org

022 848 24 24
022 848 07 20
e-mail: mkatna@kopd.pl

022 868 75 66
e-mail: fundacja@chlebzycia.org.pl

077 441 83 74
077 547 25 82
e-mail: info@integracja-opole.pl
077 401 69 26
e-mail: klinikaprawa.opole@gmail.com

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Opolski
ul. Plebiscytowa 5

Telefon, e-mail

Ul. Krakowska 32a

Adres

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

ul. Żurawia 16/20

ul. Flory 7 lok 6

ul. Stawki 27
ul. Łopuszańska 17

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania

głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie; oferta
KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej
oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

ul. Sobieskiego 5

pl. Mickiewicza 1

Głubczyckie
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Poszkodowanych Głubczyce
w Wypadkach Komunikacyjnych

Opole

Opole

Diecezjalna Poradnia
Rodzinna – jednostka
Diecezjalnej Fundacji
Obrony Życia

Stowarzyszenie
„Zagubieni w Świecie”
ul. Oleska 45

ul. Łokietka 26a

Oddział Opolski
Stowarzyszenia
Brzeg
„Nasze Bezpieczeństwo”

077 453 01 63

077 442 55 50
e-mail: poradnia@dfoz.pl

077 485 20 61

077 416 13 86
e-mail: naszebzsnb@wp.pl

wspieranie działań mających na celu
minimalizację i zapobieganie patologiom społecznym, w tym uzależnieniom, zachowaniom aspołecznym
i buntowniczym

specjalistyczna pomoc duchowa, psychologiczna, terapeutyczna i prawna dla
osób pragnących wyjść z takich sytuacji
jak: konflikty małżeńskie i rodzinne,
problemy alkoholowe, narkomania,
przemoc itp.

pomoc osobo poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom, działalność
ukierunkowana na zapobieganie wypadkom komunikacyjnym, rozwijanie
pomocy na rzecz poszkodowanych,
wspieranie podmiotów, które podejmują takie działania

popularyzacja praworządności, kształtowanie aktywnych postaw obywateli
w zwalczaniu przestępczości, udzielanie
pomocy osobom poszkodowanym na
skutek działań bezprawnych, upowszechnianie wiedzy o dopuszczalnych
sposobach przeciwdziałania czynom
godzącym w bezpieczeństwo i porządek
prawny

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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Opole

Opole

Prudnik

Świetlica „Iskierka”
– Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci
Oddział Regionalny

Towarzystwo Rozwoju
Rodziny
– Oddział Opole

Stowarzyszenie
Aktywnej Pomocy
Rodzinie „Alternatywa”
– S.A.P.R.A.
ul. Młynarska 15/3

ul. Damrota 6

Ul. Hubala 2

0 502 113 831

077 454 48 45
e-mail: opole@trr.org.pl

077 458 00 92
e-mail: tpdopole@wp.pl

doradztwo w zakresie narkomanii, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, działania
na rzecz ofiar handlu ludźmi, doradztwo
w zakresie maltretowanych osób, w tym
dzieci molestowanych seksualnie, informowanie opinii publicznej o problemie
przemocy w rodzinie

przeciwdziałanie przemocy, formom nacisku, wymuszeń, represji w dziedzinie
planowania rodziny, zapobieganie szerzeniu się HIV i chorób przenoszonych
drogą płciową, prostytucji, uzależnień,
przemocy

tworzenie społecznego ruchu na rzecz
pomocy dzieciom, ochrona dzieci
przed patologią społeczną, przemocą,
bezprawnym wykorzystywaniem, dyskryminacją oraz krzywdzeniem, pomoc
dzieciom- ofiarom wypadków losowych,
komunikacyjnych i przestępstw

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Rzeszów

Brzozów

Uniwersytecka
Poradnia Prawna

Brzozowskie Stowarzyszenie Wzajemnej
Pomocy SOLIDARNI
W POTRZEBIE
im. Ks. Bartłomieja
Misiałowicza”.

Stowarzyszenie Obrony
Praw Człowieka
Zarząd Krajowy
Dębica
w Dębicy

Rzeszów

Miejscowość

Caritas Diecezji
Kieleckiej

Nazwa

ul. Sienkiewicza 1

014 682 72 19

013 434 10 50

017 872 15 64
e-mail: upprzeszow@wp.pl
www.upp.rzeszow.glt.pl

Wydział Prawa
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 13
pok. 203

ul. Adama Mickiewicza 31

041 344 52 82
e-mail: szkolenia.kielce@caritas.pl

Telefon, e-mail

Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21

Adres

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

obrona praw i godności człowieka
w kontaktach międzyludzkich;
przeciwdziałanie objawom patologii
społecznej;
udzielanie pomocy i prowadzenie
mediacji w sprawach spornych za zgodą
stron konfliktu

pomoc ofiarom katastrof, wypadków,
klęsk żywiołowych, jak również rozwijanie i propagowanie (szczególnie
wśród ludzi młodych) inicjatyw, postaw
i działań sprzyjających przeciwdziałaniu
w społeczeństwie zjawiskom: ubóstwa,
uzależnień i innych patologii społecznych

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania
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Mielec

Przeworsk

Stowarzyszenie
Trzeźwościowe
„Nowe Życie”

Stowarzyszenie
Przeworsk – Powiat
Bezpieczny
w Przeworsku

„ARKA” Poradnia
Specjalistyczna i Telefon
Zaufania – Oddział
Mielec
Terenowy Stowarzyszenia w Mielcu

Podkarpackie Stowarzyszenie Chrześcijańskie Korczyna
„Światło w Kończynie”

ul. Lwowska 14

ul. Chopina 8

ul. Ks. Arczewskiego 5 A

ul. Leszczyńska 16

016 648 22 65

017 583 40 00
e-mail: nowezycie2@op.pl

017 773 08 09
e-mail:
arka-mielec@tarnow.opoka.org.pl

inspirowanie, realizowanie, wspieranie,
finansowanie przedsięwzięć z zakresu
ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa komunikacyjnego i pomocy

prowadzenie Punktu Konsyltucyjnego
przez prawnika, psychologa, terapeutę
ds. uzależnień, terapeutę ds. rodziny
(pomoc m. innymi dla osób pokrzywdzonych przestępstwami)

udzielanie pomocy i wsparcia poprzez
prowadzenie poradnictwa prawnego,
psychologicznego przez doradców ds.
uzależnień, ds. rodziny, prawników,
psychologów, lekarzy, logopedy, duszpasterza (pomoc m. innymi dla osób
pokrzywdzonych przestępstwami)

prowadzenie profilaktyki alkoholowej,
antynikotynowej i przeciw uzależnieniom środków odurzających;
promowanie wzorców przeciwstawnych
do zjawisk patologicznych;
zapobieganie przemocy, w tym przemocy w rodzinie;
pomoc najbardziej potrzebujący, w tym
osobom uzależnionym i z rodzin patologicznych

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat
Strzyżowski”

Strzyżów

ul. Przecławczyka 15

0 667 622 997
e-mail: januszziobro@op.pl

stworzenie społecznego frontu przeciwdziałania przestępczości i poprawy
stanu bezpieczeństwa na różnych płaszczyznach działalności mieszkańców
powiatu;
działanie na rzecz ofiar przestępczości
szczególnie na rzecz ofiar przestępstw
przeciwko życiu i zdrowiu oraz bezpieczeństwu w komunikacji

ofiarom wypadków drogowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, przeciwdziałania przemocy oraz przestępczości
i demoralizacji nieletnich;
wspieranie i udzielanie pomocy osobom
fizycznym, prawnym i instytucjom działającym w tym zakresie;
podnoszenie i upowszechnianie
poziomu wiedzy społeczeństwa oraz
gromadzenie środków finansowych
i rzeczowych na realizację działań
w ww. zakresie

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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Telefon, e-mail

ul. Sienkiewicza 1/1 lok.21

Fundacja
„Wspólnota Przyjaznych
Serc”
Białystok
Pomoc Ofiarom
Wypadków Drogowych

085 732 12 93
e-mail: cia@wsap.man.bialystok.pl

Wydział Prawa
i Administracji
085 745 71 94
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1 pok. 119

Adres

ul. Dojlidy Fabryczne 26
pok. 1

Białystok

Miejscowość

Koło Naukowe Centrum
Informacji Administracyjnej przy Wyższej
Białystok
Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku

Studencka Poradnia
Prawna

Nazwa

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

udzielanie pomocy ofiarom wypadków
drogowych, które w ich następstwie
dostały uszczerbku na zdrowiu, stały się
osobami niepełnosprawnymi, wymagają długotrwałego leczenia, rehabilitacji
lub przystosowania do nowych warunków życia; wspieranie osób fizycznych
i prawnych świadczących usługi medyczne na rzecz ofiar wypadków drogowych; podejmowanie działań mających
na celu ograniczanie ilości wypadków
drogowych, złagodzenie ich następstw
a w konsekwencji zmniejszenie liczby
pokrzywdzonych

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Przedmiot działania
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ul. Sobieskiego 13

ul. Orzeszkowej 32 lok. 412

Stowarzyszenie Polaków
Poszkodowanych przez
III Rzeszę
Białystok
Oddział Wojewódzki
w Białymstoku

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach
Białystok
Komunikacyjnych
„SOKRATES”
w Białymstoku

085 743 65 20
085 742 74 25

świadczenie wszechstronnej pomocy
dzieciom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a zwłaszcza
psychologicznej oraz szkolnej a ich
rodzinom pomocy prawnej i finansowej;
pokrywanie w miarę posiadanych środków kosztów leczenia i badań lekarskich
dzieci poszkodowanych w wypadkach,
rodzinom będącym w trudnej sytuacji
finansowo-materialnej; upowszechnianie wiedzy o zasadach odpowiedzialności prawnej sprawców wypadków
komunikacyjnych, sposobach realizo-

działania na forum krajowym
i zagranicznym zmierzające do uzyskania moralnego zadośćuczynienia
i rekompensaty materialnej dla
obywateli polskich poszkodowanych
przez III Rzeszę - z tytułu różnych form
represji nazistowskich; działania w celu
zabezpieczenia poszkodowanym przez
III Rzeszę należnych im praw i uzyskania
dla członków Stowarzyszenia pomocy
socjalnej i opieki zdrowotnej; dokumentowanie prawdy historycznej o losach
obywateli polskich prześladowanych
przez III Rzeszę; działanie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego
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Stowarzyszenie
Poszkodowanych przez
Władze Białegostoku

Białystok

ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 21 085 874 98 37

propagowanie inicjatyw, postaw
i działań sprzyjających poszanowaniu
przez miejscowe władze państwowe
i samorządowe słusznego interesu indywidualnego i zbiorowego mieszkańców
Białegostoku; wytworzenie atmosfery
szacunku i zaufania do miejscowych
władz działających sprawnie oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia
społecznego, potępienia i dezaprobaty
władzy łamiącej lub nie przestrzegającej

wania i egzekwowania tych uprawnień
ze strony poszkodowanego, udzielanie
pomocy w dochodzeniu zadośćuczynień
i odszkodowań od sprawców wypadków
lub firm ubezpieczeniowych; wspieranie
i inicjowanie działań zmierzających
do poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, ograniczenia skutków
wypadków, w szczególności poprzez
wsparcie rzeczowe lub finansowe instytucji zajmujących się min. tą dziedziną,
działalność edukacyjną; organizowanie
pomocy rehabilitacyjnej dzieciom poszkodowanym w celu zdobywania przez
nich samodzielności w nowej sytuacji
życiowej poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego
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Stowarzyszenie
Prawnicy
Rzeczypospolitej

Białystok

ul. Świętojańska 8/13

podejmowanie działań zmierzających
do maksymalnego wykorzystania rynku
pracy potencjału kadr powstałych
w procesie edukacji w polskim szkolnictwie wyższym; zlikwidowanie korporacjonizmu w zawodach prawniczych;
dbanie o wysoki poziom przygotowania
do zawodu prawnika i jego wykonania
oraz etykę; krzewienie kultury prawnej
w społeczeństwie; optymalizacja systemu prawnego RP; społeczna kontrola
nad przestrzeganiem Konstytucji RP,
aktów prawa międzynarodowego oraz
ustaw i innych aktów prawnych przez
organy władzy publicznej oraz organizacje pozarządowe; inicjowanie i wpieranie rozwiązań w dziedzinie ochrony
praw i wolności człowieka i obywatela;
działalność na rzecz organizacji, których
celami statutowymi jest działalność

obowiązującego prawa; upowszechnianie problemów nękających mieszkańców Białegostoku i wskazywanie sposobów ich rozwiązywania miejscowym
władzom; wspieranie organizacyjne,
rzeczowe i prawne osób fizycznych
i prawnych, podejmujących działania
dotyczące celów stowarzyszenia
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Związek Inwalidów
Wojennych RP
Zarząd Okręgowy
w Białymstoku

Białystok

ul. Kawaleryjska 70

085 749 84 77

obrona uprawnień inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich
rodzin; reprezentowanie ich wobec
organów władzy i administracji rządowej i samorządowej, organizacji
społecznych oraz wobec zagranicy;
popularyzowanie w społeczeństwie
szczególnej rangi inwalidztwa wojennego powstałego w służbie ojczyźnie;
działania zmierzające do zapewnienia
członkom godnych warunków życia;
rozwijanie koleżeństwa wśród członków
w oparciu o tradycje wspólnej walki
oraz wzajemną życzliwość; upowszechnianie w społeczeństwie patriotycznych
tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość kraju oraz wiedzy
o poniesionych w niej ofiarach; utrwalanie historii związku i pamięci o jego
działaniach

naukowa i edukacyjna; świadczenie
pomocy osobom poszkodowanym
w wyniku przestępstwa i wykroczeń;
pomoc obywatelom w realizacji prawa
dostępu do sądu; rozwijanie pozasądowego arbitrażu przewidzianego
przepisami kpc
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Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży
Puńsk
„Nie jesteś sam”
ul. Szkolna 26

086 216 42 71

wpieranie rodziny w zakresie profilaktyki zaburzeń rozwojowych i trudności
wychowawczych dzieci i młodzieży;
pomoc dla dzieci i młodzieży w trudnej

reprezentowanie interesów i spraw
członków; opieka nad Zrzeszonymi
członkami i ich rodzinami

ul. Nowa 2

Związek Więźniów
Politycznych Okresu
Stalinowskiego

Łomża

prowadzenie biura poradnictwa obywatelskiego

086 473 54 98
e-mail: bpo.lomza@o2.pl

ul. Szosa Zambrowska 1/27

Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywa- Łomża
telskiego

rzeczowe, finansowe, prawne wsparcie
rodzin w potrzebie

pomoc społeczna niepełnosprawnym
i poszkodowanym w wypadkach

pomoc osobom biednym, uzależnionym, wychowanie dzieci i młodzieży

ul. Krzywe Koło 3

Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie im. Św. Fran- Łomża
ciszka i Klary z Asyżu

086 212 52 45

prawna, społeczna, opiekuńcza i wychowawcza działalność na rzecz rodzin
ubogich, patologicznych

poprawa stanu bezpieczeństwa; poradnictwo

Stowarzyszenie Pomocy
Łomża
Rodzinom „Nadzieja”

al. Piłsudskiego 11A

Stowarzyszenie Pomocy
Poszkodowanym w WyŁomża
padkach Drogowych
„Protecta”

086 216 78 68

ul. Szosa Zambrowska 1/27 0 606 784 567

ul. Nowogrodzka 174

Łomża

Stowarzyszenie na Rzecz
Łomża
Dzieci i Młodzieży „Tęcza”

Stowarzyszenie
„Bezpieczna Ziemia
Łomżyńska”
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ul. Kościuszki 96

Suwałki

Centrum Aktywności
Społecznej „Pryzmat”

ul. Wojska Polskiego 60D

ul. Łąkowa 1

Sejny

Sejneńskie Towarzystwo
Oświatowo-Społeczne
Sejny
„Wychowanie dla Przyszłości”

Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych

e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

087 516 22 56
e-mail: stso@su.home.pl

087 517 34 16
e-mail: rsonsejny@wp.pl

prowadzenie Punku Wsparcia dla Osób
Doświadczających Przemocy - pomoc
prawnicza, psychologiczna;
prowadzenie Biura Porad Obywatelskich
- poradnictwo o sposobach i możliwościach rozwiązywania problemów,

terapia psychologiczno-pedagogiczna
dzieci i młodzieży oraz kobiet - ofiar
przemocy; upowszechnianie wizerunku
człowieka aktywnego i kreatywnego;
upowszechnianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej dot. Wizerunku
człowieka aktywnego i kreatywnego;
współpraca międzypokoleniowa grupy
wsparcia dla osób defaworyzowanych

rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych; forma działania - WTZ oraz świetlica socjoterapeutyczna; opp; pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych

sytuacji życiowej, zwłaszcza z rodzin
niepełnych; praca z dziećmi z rodzin
patologicznych, zagrożonych alkoholizmem, przestępczością i narkomanią;
działalność terapeutyczna, wpierająca
i doradcza w stosunku do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
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Gdańsk

Miejscowość

Studencka
Uniwersytecka Poradnia Gdańsk
Prawna

Polski Czerwony Krzyż

Nazwa

0 509 724 299
e-mail:
stop.przemocy@suwalki.policja.gov.pl

087 566 39 37
e-mail: parafia-nspj@o2.pl

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym
058 552 99 75
e-mail: suppug@o2.pl

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 6

Przedmiot działania
Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Telefon, e-mail

realizacja programu ochrony ofiar
przemocy w rodzinie; pomoc prawna,
psychologiczna, psychoterapeutyczna;
grupy dla sprawców przemocy; grupy
dla ofiar przemocy

kompleksowa pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie; pomoc
prawna, psychologiczna; schronisko

ul. Słowackiego 14

Adres

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

ul. Szpitalna 77

Suwalskie
Stowarzyszenie
„Wybór”

Suwałki

ul. Kościuszki 58

Centrum Interwencji
Kryzysowej przy Parafii
Suwałki
p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa

przysługujących uprawnieniach,
procedurach, specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązywaniu
problemów
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Człuchów

Gdańsk

Stowarzyszenie Rodzin
Ofiar Wypadków
Drogowych
”POMOCNA DŁOŃ”

Centrum Interwencji
Kryzysowej PCK

Chojnice

Chojnice

Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych
„SAMORZĄDNI”

Stowarzyszenie Osób
z Zaburzeniami
Psychicznymi,
ich Rodzin i Przyjaciół
„OPUS”

Bytów

Stowarzyszenie Kobiet
na rzecz Kobiet

ul. Ks. Gustkiewicza 13

ul. Szkolna1a

ul. Gdańska 15 b

ul. Zamieście 5

ul. Miła 26

pomoc finansowa, prawna dla ofiar
wypadków, dopłaty do leków, turnusów rehabilitacyjnych
pomoc interdyscyplinarna na rzecz
osób i rodzin będących w stanie kryzysu, m.in. doświadczających przemocy;
całodobowe pogotowie z Hotelem

058 511 01 21
058 511 01 22
e-mail: centrum@cik.sos.pl
www.przemoc-w-rodzinie.pl

pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w zakresie
diagnozy, terapii i zapobieganiu wykluczeniu społecznego, ofiar przemocy;
Oddział Dzienny i Klub Samopomocy

pomoc finansowa dla ofiar wypadków
drogowych i przemocy w rodzinie
-działania profilaktyczne, uświadamiające zapobiegające wypadkom
drogowym i występowaniu przemocy
w rodzinie

koordynatorka działań przeciw przemocy domowej (503 128 020);
pomoc psychologiczna, pedagogiczna,
prawna dla ofiar przemocy i ich rodzin;
szkolenia dla służb współpracujących:
policji, oświaty, pomocy społecznej

059 834 63 74

0 523 974 487
0 608 032 491
e-mail: opuslux8@o2.pl

052 397 31 72
e-mail: sis@chojnice.pl
www.sis.chojnice.pl

059 822 55 81
0 880 610 449
e-mail: skkbytow@op.pl
kaswir@wp.pl
haski13@op.pl
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Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk

Gdańsk

Centrum Praw Kobiet

Demokratyczna Unia
Kobiet

Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów
Praktyków

Stowarzyszenie Akcja
Społeczna SAS

Stowarzyszenie
Samopomocy „Krąg”
ul. Olszyńska 41

ul. Pniewskiego 5/4

ul.Stryjewskiego 28

ul. Miszewskiego 17,
pok.201

ul. Generała de Gaulle’a
1b/15

porady prawne, psychologiczne, pedagogiczne m.in. w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
specjalistyczne poradnictwo prawne,
obywatelskie i psychospołeczne.

058 345 50 16
e-mail: dukgd@poczta.onet.pl
uniakobiet@interia.pl
www.duk.gdansk.pl
058 307 30 61
fax: 058 304 16 80
e-mail: elger@wp.pl
gspp@free.ngo.pl
058 520 38 28
e-mail: Sas.bpo@wp.pl
www.gdansk.bpo.engo.pl
058 301 92 62

pomoc w zakresie przeciwdziałania
przemocy i dyskryminacji kobiet;
aktywizacja społeczna i zawodowa
kobiet; porady prawne i psychologiczne
po uprzednim umówieniu się

058 341 79 15
e-mail: m.tobiszewska@cpk.org.pl

prowadzi Centrum Pomocy Ofiarom
Przemocy;
porady prawne, psychologiczne, socjalne, lekarskie, pedagogiczne

pomoc w zakresie przeciwdziałania
przemocy i dyskryminacji kobiet.;
aktywizacja społeczna i zawodowa
kobiet;
porady prawne i psychologiczne po
uprzednim umówieniu się

Kryzysowym 7 dni w tygodniu;
poradnictwo prawne, psychologiczne,
pedagogiczne
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Gdynia

Biuro Porad
Obywatelskich

ul. Leszczynki 177

Stowarzyszenie „Razem” Gdynia

058 667 20 92
fax: 058 667 52 22
e-mail: razem@razem.org
www.razem.org

058 661 80 55
e-mail: spchgdansk@wp.pl
cpp_gdynia@wp.pl

ul. Legionów 57 lok 2

ul. Portowa 11

058 699 33 50
0 792 143 003
e-mail: Stowarzyszenie@ojcowie.pl
www.ojcowie.pl

ul. Abrahama 15

058 661 31 51
e-mail: bpo@razem.org.pl
www.ovum.org.pl

058 344 97 50
058 344 38 53
e-mail: neww@neww.org.pl
www.neww.org.pl

058 620 55 99
fax: 058 620 48 79
e-mail: biuro@inter-alia.pl
www.inter-alia.pl

ul. Traugutta 2

ul. Miszewskiego 17,
pok.100

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich Gdynia
–oddział gdański

Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach
Gdynia
Drogowych i innych
zdarzeniach
„INTER ALIA”
Stowarzyszenie Na
Rzecz Poszanowania
Gdynia
Prawa Dzieci i Rodziny
„Ojcowie z Trójmiasta”

Gdańsk

Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWWPolska

pomoc interdyscyplinarna na rzecz
osób i rodzin będących w stanie kryzysu, m.in. doświadczających przemocy

pomoc w zakresie przeciwdziałania
przemocy i dyskryminacji kobiet;
prowadzi terapię oraz mediacje dla par
w kryzysie
porady prawne, specjalistyczne w zakresie problemów osób bezdomnych,
ofiar przemocy, niepełnosprawnych,
uzależnionych, więźniów i byłych
więźniów
pomoc osobom potrzebującym, które
zostały poszkodowane;
organizowanie i finansowanie usług
prawniczych w reprezentowaniu
poszkodowanych w postępowaniu
sądowym
pomoc prawna i psychologiczna ojcom,
którym utrudnia się kontakt z dziećmi
po rozwodzie;
Centrum Praw Ojca i Dziecka
pomoc m.in. dla ofiar przemocy terapeutyczna indywidualna i grupowa,
diagnoza psychologiczna, psychiatryczna, egzorcysty
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Kartuzy

Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Diecezji
Kwidzyn
Elbląskiej p.w św.Józefa

Fundacja
„SPRAWNI INACZEJ”
Kościerzyna
-ODDZIAŁ KOŚCIERZYNA

Stowarzyszenie
Abstynenckie KASZUBY

ul. Warszawska 14

ul. Wodna 14

Plac Brunona 2

055 279 70 13
e-mail: Stow.rodzin.katol@neostrada.pl

058 686 50 30
e-mail: fumi@go2.pl

058 684 02 66

pomoc interdyscyplinarna w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej na rzecz osób
i rodzin będących w stanie kryzysu,
m.in. doświadczających przemocy,
straty, zdarzeń losowych;
poradnictwo prawne, psychologiczne,
pedagogiczne, socjalne;
grupy wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie „Nie jesteś sama”

pomoc osobom niepełnosprawnym,
z zaburzeniami psychicznymi i ich
rodzinom w zakresie diagnozy, terapii
i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, ofiar przemocy;
działania w środowisku lokalnym,
pobyt w ośrodkach wsparcia dziennego, mieszkaniu chronionym

pomoc psychologiczną i medyczną dla
ofiar przemocy w rodzinie;
możliwość całodobowego pobytu
w schronisku i w mieszkaniach chronionych

całodobowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 7 dni w tygodniu;
poradnictwo prawne, psychologiczne,
pedagogiczne
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Pruszcz
Gdański

Puck

Fundacja ”ŻYĆ GODNIE”

Fundacja na rzecz Osób
Niepełnosprawnych
i Poszkodowanych
w Wypadkach
Komunikacyjnych
„Nie Jesteś Sam”

Stowarzyszenie na rzecz
Bezdomnych Dom
Modlitwy „AGAPE”
Nowy Staw
Centrum Usług
Socjalnych

058 683 94 15
fax: 058 683 95 29
e-mail: sds.kolnik@wp.pl
www.zyc.godnie.prv.pl

pomoc osobom poszkodowanym i niepełnosprawnym;
wsparcie medyczne, prawne w ramach
indywidualnych potrzeb

pomoc osobom niepełnosprawnym,
z zaburzeniami psychicznymi, starszym
i ich rodzinom w zakresie diagnozy,
terapii i zapobieganiu wykluczeniu
społecznemu, ofiarom przemocy;
działania w środowisku lokalnym, pobyt w klubach samopomocy, ośrodkach
wsparcia dziennego

055 271 50 36
055 271 50 53
www.agape.info.pl

058 673 08 42
ul. Armii Wojska Polskiego16 0 664 927 846
e-mail: fundacja.ew@gmail.com

ul. Grunwaldzka 25

ul. Mickiewicza 32

pomoc interdyscyplinarna w Centrum
na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, m.in. doświadczających
przemocy, bezdomnych, straty, zdarzeń
losowych. Pomoc całodobowa dla ofiar
przemocy w rodzinie – Specjalistyczny
Ośrodek wsparcia;
poradnictwo prawne, psychologiczne,
pedagogiczne, socjalne;
grupy wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie.; programy edukacyjno–korekcyjne dla sprawców
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Słupskie Stowarzyszenie
Pomocy Psychologicznej Dziecku i Rodzinie
Słupsk
„KRĄG”

Polskie Towarzystwo
Zapobiegania
Słupsk
Narkomanii
Oddział Terenowy Słupsk

ul. Sienkiewicza 3

ul. Sienkiewicza 7 pok.30

ul. Wolności 3

Polski Czerwony Krzyż
- Dom Interwencji
Kryzysowej

Słupsk

ul.Brzozowa 30

Stowarzyszenie
Społeczności Lokalnej
Reda
„Wsparcie dla słabszych”

059 842 85 77
059 842 71 25
0 606 215 269
e-mail: pckslupsk@op.pl

059 842 02 68
0 605 733 093
0 669 498 323
e-mail: jkmytkow@poczta.onet.pl

punkt konsultacyjny z pomocą psychologiczną, kuratorską, socjalną dla dzieci
i młodzieży oraz rodziców z rodzin
dysfunkcyjnych (przemoc, eksperymenty ze środkami psychoaktywnymi,
zaniedbywanie)

pomoc w punkcie konsultacyjnym,
terapia młodzieży i rodzin.

pomoc interdyscyplinarna na rzecz
osób i rodzin z terenu miasta Słupska
oraz powiatu ziemskiego słupskiego
będących w stanie kryzysu, m.in.
doświadczających przemocy - kobiety
z dziećmi;
miejsca noclegowe na okres do 6 mcy;
poradnictwo prawne, psychologiczne,
pedagogiczne, świetlica terapeutyczna

e-mail: wsparciedlaslabszych@wp.pl

059 840 14 60
e-mail: slupsk@wp.pl

pomoc psychologiczna, pedagogiczna,
prawna i socjalna dzieciom krzywdzonym, ofiarom przemocy;
zapobieganie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja środowiska lokalnego
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Starogard
Gdański

Stowarzyszenie
„AMOR OMNIA VINCIT”

Stowarzyszenie na rzecz
Bezdomnych
Sztum
Dom Modlitwy „AGAPE”

Stowarzyszenie Wspomagające Osoby ze ŚroStarogard
dowisk Dysfunkcyjnych
Gdański
„MOŻNA INACZEJ”

Sopot

Polskie Towarzystwo
Pomocy Telefoniczej

ul. Żeromskiego 8

Al. Wojska Polskiego 34a

ul. Droga Owidzka 7

ul. Krasickiego 10lok.6

058 560 04 59

058 561 08 46
e-mail: amoromniavinicit@vp.pl

058 302 12 80
058 301 00 00, 92 88
e-mail: ptpt@vp.pl
www.pomoctel.free.ngo.pl

pomoc interdyscyplinarna w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej rzecz osób
i rodzin będących w stanie kryzysu,
m.in. doświadczających przemocy,
bezdomnych;
poradnictwo prawne, psychologiczne,
pedagogiczne, socjalne;
działania osłonowe, wspierające i aktywizujące Klub Integracji Społecznej

pomoc psychologiczna, pedagogiczna,
prawna w punkcie konsultacyjnym dla
osób w trudnej sytuacji;
działa Centrum Wolontariatu i Klub
Aktywnego Poszukiwania Pracy; grupy
wsparcia dla dzieci świadków przemocy w rodzinie

pomoc rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin; pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna w ramach
ośrodka wsparcia dziennego dla dzieci

porady telefoniczne, internetowe,
mailowe w zakresie problemów:
kryzysy rodzinne, przemoc w rodzinie,
zaniedbywania dzieci, problemy egzystencjalne, zagrożenia życia, pomoc
psychologiczna, prawna, socjalna
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Kielce

Miejscowość

Stowarzyszenie na Rzecz
Bezpieczeństwa,
Przeciwdziałania Patologiom Społecznym
Dwikozy
i Pomocy Ofiarom
Przestępstw w Gminie
Dwikozy

Caritas Diecezji
Kieleckiej

Nazwa

Stowarzyszenie
Wspierania Inicjatyw
Obywatelskich
Tczew
i Rozwoju Regionalnego
0 504 302 996
fax: 058 532 09 99

ul. Spółdzielcza 8

Plac Panny Marii 1
ul. Jana Pawła II 3

Adres

015 831 14 07
0 695 188 650

041 344-52-82
tel./fax: 041 344-67-28
e-mail: kielce@caritas.pl
caritaskie@kielce.opoka.org.pl

Telefon, e-mail

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
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przeciwdziałanie przestępczości
i poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców gminy, wszechstronna pomoc
skierowana do ofiar przestępstw, rodzin
patologicznych, zagrożonych patologią oraz dotkniętych ubóstwem

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania

pomoc w ramach Społecznej Poradni
Prawnej dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem lub wykroczeniem
w postaci informacji lub porady prawnej, w tym zapoznania ich z uprawnieniami i obowiązkami w postępowaniu
karnym oraz zainicjowania postępowania mającego na celu naprawienia
szkody wyrządzonej
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ul. Wróblewskiego 4

Kielce

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie
„Wspólnie pomagamy”

ul. Sienkiewicza 68

ul. Solna 1

Kielce

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie Pomocy Kielce
Ofiarom Przestępstw

Polski Czerwony Krzyż
Świętokrzyski Zarząd
Okręgowy

041 340 24 70
fax: 041 340 24 47
e-mail: wpomagamy@wp.pl

041 349-37-00
fax: 041 349 37 05
e-mail: bukala@op.pl

041 344-90-47
tel./fax: 041 344 27 36
e-mail: kielce@pck.org.pl
pck-kielce@neostrada.pl

tylko pomoc finansowa ofiarom wypadków komunikacyjnych wszechstronne
wspieranie instytucji i organizacji zajmujących się profilaktyką demoralizacji
i przestępczości

stworzenie społecznego frontu urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości
społecznej, gdzie każdy ma obowiązek
przestrzegania prawa działania na rzecz
ofiar przestępstw, szczególnie ofiar
wypadków komunikacyjnych oraz ofiar
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,
udzielanie pomocy ofiarom przestępstw
oraz osobom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych i ich
rodzinom poprzez udzielanie w uzasadnionych przypadkach pomocy
finansowej, pomoc w angażowaniu
pełnomocników

schronisko dla kobiet ofiar przemocy
schronienie, opieka socjalna i medyczna, odzież przedmioty codziennego
użytku, całodobowa opieka, prowadzenie różnych form placówek wspierających zadania pomocy społecznej opieki
medycznej, pomoc socjalna
i dożywianie
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Opatów

„Bezpieczny Powiat
Opatowski”

Stowarzyszenie Rozwoju
Kulturalno -GospodarPińczów
czego Powiatu Pińczowskiego

Końskie

Bezpieczny Powiat
Konecki

ul. 1maja 10

ul. Sienkiewicza 17

ul. Łazienna 12

041 357 60 99

015 868 47 10

041 390 02 61
0 603 748 985
fax: 041 390 02 03
e-mail: hzasacka@poczta.onet.pl

stworzenie społecznego frontu na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa oraz
przeciwdziałania przestępczości na
terenie powiatu pińczowskiego,
świadczenie pomocy ofiarom przestępstw oraz poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych
i innych zdarzeniach drogowych,

inspirowanie tworzenia zaplecza prawno organizacyjnego sprzyjającego poprawie bezpieczeństwa, doskonalenie
stanu wiedzy na temat zjawiska przemocy, organizowanie pomocy dla ofiar
przemocy w rodzinie w ponowne włączenie się w życie rodzinne i społeczne,
udzielanie pomocy ofiarom przestępstw
i ich rodzinom poprzez przyznawanie
w uzasadnionych przypadkach pomocy
finansowej

działania na rzecz ofiar przestępstw
przeciwko życiu i zdrowiu oraz ofiar
wypadków komunikacyjnych,
działalność edukacyjna, kulturalna,
rekreacyjna i sportowa zmierzająca
do poszerzenia wiedzy o bezpiecznych
zachowaniach i zagospodarowania
czasu wolnego
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ul. Mickiewicza 34

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat
Sandomierski”

Sandomierz

budynek Warsztatu Terapii
Zajęciowej
w Piotrowicach Nr 18

Stowarzyszenie na Rzecz
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
oraz Rodzinom
Piotrowice
i Osobom w Trudnej
Sytuacji Życiowej
„Człowiek – Człowiekowi”

015 832 32 43
fax: 015 832 28 29

015 836 44 44

udzielanie pomocy materialnej i finansowej osobom bezdomnym
ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
oraz równości ich szans w każdej dziedzinie życia, działanie na rzecz rodzin i
osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej poprzez pomoc w uzyskaniu
porad prawnych, pomoc w uzyskaniu
pomocy psychologicznej, pomoc w nauce umiejętnego rozwiązywania problemów życiowych, pomoc rzeczowa
w tym żywnościowa, reprezentowanie
praw i interesów osób niepełnosprawnych oraz rodzin i osób znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej wobec
władz państwowych, wobec organizacji społecznych, politycznych oraz
podmiotów gospodarczych zrzeszeń
tworzenie społecznego frontu przeciwdziałania przestępczości i stanu
bezpieczeństwa na różnych odcinkach
działalności mieszkańców powiatu
sandomierskiego, działanie na rzecz
ofiar przestępczości w szczególności na
rzecz ofiar przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu, świadczenie pomocy
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al. Armii Krajowej 27

Stowarzyszenie
Bezpieczny Powiat
Starachowicki

Starachowice

ul. Legionów 131

Świętokrzyskie
Stowarzyszenie na
SkarżyskoRzecz Pomocy Dzieciom
Kamienna
i Młodzieży Zagrożonej
Demoralizacją „Kotwica”

041 276 03 49
041 276 09 15

041 254 30 83
fax: 041 254 30 83
e-mai: kotwica.net@gazeta.pl

osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych i innych zdarzeniach
drogowych
inicjowanie, wspieranie szukanie możliwości pomocy w zakresie warunków
socjalno-bytowych dla dzieci i młodzieży, podejmowanie starań w zakresie
edukacji ogólnej dla dzieci i młodzieży,
działanie na rzecz wszechstronnego
rozwoju psychofizycznego i kulturalnego dzieci i młodzieży, finansowanie
i dofinansowanie dożywiania dzieci
i młodzieży, poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat demoralizacji
wśród nieletnich, gromadzenie środków
na prowadzenie zajęć dydaktycznych
dla dzieci i młodzieży, niesienie różnego rodzaju pomocy dla dzieci i młodzieży i ich rodzin
działania w zakresie bezpieczeństwa
i porządku publicznego, poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym
oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym, pomoc ofiarom wypadków
i kolizji drogowych, pomoc ofiarom
przestępstw z użyciem przemocy,
edukacja obywateli w zakresie bezpieczeństwa, promocja i organizacja
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Bielsko-Biała

Studencka Poradnia
Katowice
Prawna - Koło Naukowe

Śląska Fundacja ETOH
Błękitny Krzyż

Miejscowość

Włoszczowa

Stowarzyszenie
„Bezpieczny Powiat”

Nazwa

Starachowice

Stowarzyszenie Pomoc
Rodzinie Dysfunkcyjnej
„Przystań”

041 394 51 02
fax: 041 394 49 50
e-mail: oc@powiat-włoszczowa.pl

033 817 28 38
e-mail: grantypk@konto.pl
blekitnykrzyz@onet.pl

Telefon, e-mail

Wydział Prawa i Administra032 359 14 22
cji Uniwersytet Śląski
e-mail: spp@us.edu.pl
ul. Bankowa 11B, pok. 39

ul. Mostowa 1

Adres

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania

stworzenie społecznego frontu przeciwdziałania przestępczości i stanu
bezpieczeństwa na różnych odcinkach
działalności mieszkańców miasta,
działanie na rzecz ofiar przestępczości,
szczególnie na rzecz ofiar przestępstw
przeciwko życiu i zdrowiu

041 274 09 97

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

ul. Wiśniowa 10

ul. Żeromskiego 5

ochrona matki i dziecka przed przemocą, niesienie wielopłaszczyznowej
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
doprowadzenie do powstania miejsc
hotelowych dla ofiar przemocy,
wypracowanie różnych modeli interwencji kryzysowej

wolontariatu, wspomaganie rozwoju
wspólnot i społeczności lokalnych
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032 242 40 37
0 609 208 248
e-mail:filip@halemba.pl
www.filip.halemba.pl
033 496 10 67
www.fundacjapd.pl

Bielsko- Biała

Bielsko - Biała

Rudzkie Stowarzyszenie
Pomocy Ofiarom
Przestępstw

Stowarzyszenie
św. Filipa Nereusza

Fundacja
„POMOCNA DŁOŃ”

Stowarzyszenie
Poszkodowanych
w Wypadkach
Drogowych
Plac Opatrzności Bożej 20

033 818 93 75

0 608 853 821
e-mail: akp1951@gmail.com
www.rspop.republika.pl

Biuro Porad Obywatelskich przy Rudzkim
Koncie Pomocy

ul. Młyńska 2

032 342 29 80
0 692 328 733
e-mail: fryna@poczta.fm
www.rkp.free.ngo.pl

bezpłatne poradnictwo, pomoc w przygotowaniu dokumentacji oraz pism
tematycznych, świadczenie bezstronnej
i niezależnej informacji obywatelskiej,
przeciwdziałanie marginalizacji, edukacja obywatelska
pomoc ofiarom przestępstw i przemocy,
w tym przemocy w rodzinie; udzielanie
pomocy prawnej, psychologicznej oraz
w sporządzaniu pozwów, wniosków,
zażaleń itp.
pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
zagrożonej wykluczeniem społecznym,
działalność wychowawcza, oświatowa
edukacyjna, poradnictwo obywatelskie
organizowanie, finansowanie i udzielanie pomocy medycznej, rehabilitacyjnej, prawnej, finansowej ofiarom
wypadków i ich rodzinom.
działalność charytatywna w tym organizowanie pomocy poszkodowanym
w wypadkach drogowych (komunikacyjnych), a zwłaszcza pomocy prawnej
w zakresie podstawowym, psychologicznej, rzeczowej i finansowej;- upowszechnianie wiedzy o zasadach
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ul. Katowicka 77

ul. Dworcowa 3/3

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe
Chorzów
„Feniks”

Lokalna Sieć Poradnictwa Obywatelskiego
LEX CIVIS SILESIAE
Chorzów
– RETE LOCALIS
Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy „SERCE”
032 346 12 38
032 246 07 72
e-mail: lexcivis@poczta.fm
www.serce-silesia.eu

032 241 54 73
e-mail: chstfeniks@interia.pl
www.cstfeniks.republika.pl

stowarzyszenie Pomocy „SERCE”
w ramach priorytetu „SERCE dla OBYWATELA” realizuje bezpłatne doradztwo
prawno – obywatelskie w placówce
wiodącej Chorzów wraz z punktami
filialnymi w Katowicach (P. Skargi 6)
i Bytomiu (Rynek 26/5 tel. 032 388 33
47) z zakresu m.in.: prawnych aspektów
rozwiązywania problemów administracyjnych, bezrobocia, uprawnień pracowniczych, pomocy społecznej i świadczeń socjalnych, problemów rodzinnych
i wychowawczych, niepełnosprawności
i zdrowia, spraw mieszkaniowych
i lokalowych, świadczeń emerytalno
– rentowych i zasiłków, spraw majątkowych i odszkodowań oraz procedur
sądowniczych i skarbowych

pomoc uzależnionym i współuzależnionym, udzielanie pomocy rodzinom,
w których występuje przemoc, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
osób uzależnionych i ich rodzin

odpowiedzialności prawnej sprawców
wypadków drogowych i funkcjonowania i funkcjonowania ochronnych
ubezpieczeń komunikacyjnych
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al. Pokoju 12

Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka

Częstochowa

ul. 3 Maja 17/3

Śląska Pracownia
Psychoedukacji i Terapii Chorzów
„Perspektywy”

Plac Św. Jana 31a

ul. Kalidego 23

Chorzów

Stowarzyszenie „Ostoja” Chorzów

Stowarzyszenie
na Rzecz Rodziny

034 365 30 44
e-mail: mzpm@o2.pl

0 501 926 800
e-mail: perspektywy@wp.pl

032 348 11 99

prowadzi działalność interwencyjną,
kontrolną i profilaktyczną; upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia

prowadzenie działań pomocy społecznej, przeciwdziałanie patologiom
społecznym, działania zmierzające
do poprawy życia dzieci, młodzieży
i dorosłych ze środowisk zagrożonych
patologiami

przeciwdziałanie patologii społecznej,
zapobieganie zjawisku alkoholizmowi,
pomoc uzależnionym i współuzależnionym, zapobieganie zjawisku przemocy
w rodzinie, pomoc ofiarom przemocy,
wyrównywanie szans dzieci i rodzin
w trudnej sytuacji życiowej oraz osób
niepełnosprawnych, działalność charytatywna

poradnictwo rodzinne, wychowawcze,
edukacja rodzinna i wychowawcza,
działalność charytatywna na rzecz ro032 241 20 68
dziny, doradztwo w zakresie problemów
e-mail:
alkoholizmu, narkomanii i przemocy
stowarzyszenienarzeczrodziny@wp.pl
w rodzinie, działalność terapeutyczna
www.stowarzyszenienarzeczrodziny.org
i socjoterapeutyczna, działalność wychowawczo - opiekuńcza wśród dzieci
i młodzieży
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ich naruszenie w życiu rodzinnym i społecznym; podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia systemu
ochrony praw dziecka; broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba
o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa; inicjuje i rozwija
specjalistyczne formy pomocy dziecku
i rodzinie, prowadzi własne placówki,
m.in. ośrodki interwencyjne, pomocowe, opiekuńczo – wychowawcze,
mediacyjne i inne; podejmuje działania
na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów i współpracy między
organizacjami działającymi na rzecz
dzieci; propaguje ideę wolontariatu
wśród młodzieży; prowadzi działalność
edukacyjno – szkoleniową; podejmuje
działania na rzecz ochrony dzieci niepełnosprawnych; podejmuje działania
z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy i patologiom
społecznym; udziela pomocy dzieciom
i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz podejmuje
działania zmierzające do wyrównywania szans tych dzieci i ich rodzin
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ul. Krasińskiego 21

ul. Krawczyka 16

Stowarzyszenie
im. Marii Niepokalanej
Katowice
na Rzecz Pomocy
Dziewczętom i Kobietom

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy PsychoMikołów
społecznej i Profilaktyki
„Zmiana”

032 226 41 76
e-mai: zmiana.mikolow@gmail.com

032 255 38 69

działania na rzecz ogółu społeczeństwa
w szczególności na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, lub innych środków psychoaktywnych, kobiet, osób do
doznających przemocy w rodzinie osób
stosujących przemoc domową, jak również osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci,
młodzieży, mniejszości narodowych,
więźniów, osób po odbyciu kary pozbawienia wolności i innych grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
oraz na rzecz członków stowarzyszenia.
Edukacja społeczna w temacie pomocy
uzależnień, uprzedzeń. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, gospodarczym, bezrobociu, wykluczeniu
społecznemu oraz wszelkim przejawom
dyskryminacji. Promocja społeczeństwa
opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego, aktywności zawodowej oraz
przedsiębiorczości. Wspieranie rozwoju

prowadzenie Ośrodka dla Kobiet
z Dziećmi (udzielenie schronienia),
program poradnictwa specjalistycznego
udzielanego kobietom dotkniętym prostytucją, handlem kobietami, przemocą
oraz ich rodzinom
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Myszków

Piekary Śląskie

Abstynencki Klub
Wzajemnej Pomocy
„Jedność”

Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka

ul. Konstytucji 3-Maja
44/III/4

ul. 11 Listopada 8/24

032 287 20 10

034 313-17-14
e-mail: jedność@d-si.pl

demokracji społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnych, ochrony
wolności i praw człowieka, równego
statusu kobiet i mężczyzn. Prowadzenie
działalności w zakresie pomocy społecznej
niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza
osobom mającym problemy związane
z nadużywaniem alkoholu, narkotyków
i innych uzależnień, udzielanie pomocy
rodzinom dotkniętym przemocą, pomoc
osobom poszkodowanym w wypadkach
drogowych, spowodowanych przez
nietrzeźwych kierowców
nadrzędnym celem Komitetu jest
ochrona praw i interesów dziecka,
działalność interwencyjna, kontrolna
i profilaktyczna, upowszechnianie
znajomości praw dziecka, ujawnianie
ich naruszania w życiu rodzinnym
i społecznym, podejmowanie inicjatyw
i działań na rzecz doskonalenia systemu
ochrony praw dziecka, obrona praw
indywidualnych i zbiorowych dziecka,
dbanie o prawidłowe stosowanie wobec
dziecka przepisów prawa, inicjowanie
i rozwijanie specjalistycznych form

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Radzionków

Rędziny

Ruda Śląska

Fundacja TABU

Stowarzyszenie
Wzajemnej Pomocy
„Agape”

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
w Rudzie Śląskiej
ul. Poniatowskiego 6

ul. Srebrna 25

ul. Krzywa 21 lok. 4

032 344 03 26
0 512 109 207

034 320 14 56

0 515 738 787
e-mail: fundacjatabu@hotmail.com

problematyka jaką się zajmuje:
doświadczanie przemocy fizycznej,
psychicznej, seksualnej (dorosłe osoby,
dzieci),bycie świadkiem przemocy
w rodzinie, bycie ofiarą gwałtu, stosowanie przemocy wobec swoich bliskich
(programy korekcyjno-edukacyjne dla
sprawców przemocy w rodzinie), udział
w traumatycznym wydarzeniu (np.

przedmiotem działania jest pomaganie
i wspieranie osób bezdomnych, ofiar
przemocy w rodzinie oraz osób opuszczających placówki penitencjarne

Fundacja zajmuje się poprawą kondycji
psychofizycznej społeczeństwa, zapobieganiu wykluczeniu społecznemu,
pomocą ofiarom przestępstw oraz
innymi działaniami skoncentrowanymi
na szeroko pojętej edukacji, profilaktyce
uzależnień i przeciwdziałaniu wszelkim
patologiom społecznym

pomocy rodzinie, prowadzenie własnych placówek jak: ośrodki interwencyjne, opiekuńczo-wychowawcze, interwencji kryzysowej i inne, organizowanie
i prowadzenie placówek wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci i młodzieży
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Siemianowice
Śląskie

Sosnowiec

Śląskie Stowarzyszenie
Pomocy Ofiarom
Przestępstw

Stowarzyszenia
Aktywne Kobiety
ul. 3 maja 11

ul. Kapicy 15

tel./fax: 032 266 16 72

032 220 70 69
0 509 568 890
e-mail: sspop@neostrada.pl

porady prawne, porady psychologiczneszkolenia, wsparcie podczas rozwodu,
pomoc samotnym matkom, przeciwdziałanie przemocy, rozwój osobisty,
kultura

pobudza mieszkańców Śląska do
przeciwstawiania się aktom przemocy,
działa na rzecz praworządności oraz
przestrzegania konstytucyjnych i innych
praw obywateli, ułatwia ofiarom przestępstw kontakty z organami ochrony
porządku prawnego, udziela pomocy
prawnej i psychologicznej, udziela
pomocy osobom pokrzywdzonym
w sporządzaniu pozwów, wniosków,
odwołań, utrzymuje kontakty z jednostkami ochrony porządku prawnego
w celu wypracowania sposobu przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, prowadzi działalność oświatową
i popularyzacyjną wśród młodzieży dla
przeciwdziałania zjawiskom przestępczości i demoralizacji

napadzie, katastrofie, wypadku komunikacyjnym, wypadku na kopalni itp.)
lub bycie świadkiem takiej sytuacji
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ul. Kubsza 15

Stowarzyszenie
Poszkodowanych
w Wypadkach Drogowych „PRZYJAZNA
DROGA”

Wodzisław
Śląski

ul. Wiklinowa 8

Stowarzyszenie
na rzecz Dzieci z Rodzin
Wodzisław
Dysfunkcjonalnych
Śląski
oraz dzieci z urazami
powypadkowymi
„LEPSZY BĘDZIE ŚWIAT”

Caritas Parafii Opatowice Tarnowskie Góry ul. Opatowicka 112

032 455 2720
0 509 480 006

032 384 73 09
032 285 48 48
0 512 532 080
e-mail: ajany@op.pl

w pomieszczeniach Caritas Parafii
Opatowice w Tarnowskich Górach działa
poradnia, w której dyżurują: psycholog,
radca prawny; Poradnia Życia Rodzinnego, prawnik (zakres prawa karnego)
oraz logopeda i pedagog
utworzenie i prowadzenie ośrodka
adopcyjno -opiekuńczego, prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz
rodzicielstwa zastępczego, udzielanie
wszechstronnej pomocy rodzinom
zastępczym., prowadzenie działań profilaktyczno -zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym, reprezentowanie
i obrona interesów rodzin adopcyjnych
i zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz
innych instytucji, udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom z urazami
powypadkowymi, pomoc psychologiczno – pedagogiczna rodzinom dysfunkcjonalnym, pozyskiwanie środków na
realizację celów statutowych
organizowanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych,
a zwłaszcza prawnej, psychologicznej,
rzeczowej, finansowej, medycznej;
upowszechnianie wiedzy o zasadach
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Towarzystwo Przyjaciół Wodzisław
Dzieci Oddział Miejski
Śląski
ul. Tysiąclecia 1 A

ochrona i promowanie praw dziecka,
udzielanie rodzicom pomocy w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych, prowadzenie działalności
charytatywnej, a w tym miedzy innymi:
organizowanie pomocy i opieki nad
dziećmi z rodzin ubogich, rozbitych,
wielodzietnych, niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią
społeczną, prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic
i klubów, zapobieganie umieszczaniu
dziecka poza rodziną; organizowanie
i prowadzenie działalności opiekuńczej
i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego; współdziałanie z administracją rządową i samorządami w tworzeniu zastępczych
środowisk wychowania rodzinnego,
głównie w kraju, jak: rodzinne

odpowiedzialności prawnej sprawców
wypadków drogowych i funkcjonowania ochronnych ubezpieczeń komunikacyjnych; organizowanie pomocy
rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu
ich uaktywnienia i zdobywania przez
nich samodzielności w nowej sytuacji
życiowej
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Centrum Wspierania
Dzieci i Dorosłych
„ZAUFANIE”

Zabrze

ul. Jana III Sobieskiego 5a/8

0 605 106 272
e-mail: cwdid.zaufanie@interia.pl

zapewnienie dzieciom i dorosłym
wymagającym opieki, uprawnionym
do świadczeń ze strony osób trzecich,
wszechstronnej pomocy i doradztwa
w zakresie dotyczącym ich sytuacji materialnej, społecznej i prawnej. Działanie
na rzecz ogółu społeczeństwa w celu
zwalczania wykluczenia społecznego,
wyrównywania szans osób w trudnej
sytuacji życiowej oraz ograniczania
bezrobocia poprzez wspieranie programów przyczyniających się do wzrostu
rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości przez aktywizację społeczną osób
bezrobotnych niezbędnych dla rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom poprzez podnoszenie
świadomości społecznej w dziedzinie
zrównoważonego statusu kobiet i mężczyzn, upowszechnianie i ochronę praw
kobiet oraz inicjowanie

domy dziecka oraz rodziny zastępcze
i adopcyjne, diagnozowanie tych rodzin
i dzieci. Organizowanie kształcenia
podstawowego i ustawicznego dla
rodziców zastępczych
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Zabrze

Zabrze

Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta
– Koło Zabrzańskie

Zabrzańskie
Stowarzyszenie Kobiet
i ich Rodzin
ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 1

ul. 3 Maja 3

0 502 399 582
e-mail: zabrzanskiekobiety@op.pl

032 278 45 30
e-mail: albert@deba.com.pl

i realizację programów edukacyjnych
i kulturalnych przyczyniających się do
kreowania postaw obywatelskich i zachowań prospołecznych
zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek,
noclegowni, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy bezdomnym i ubogim;
działalność dobroczynna, profilaktyczna
i resocjalizacyjna a w szczególności:
udzielanie wsparcia duchowego;
udzielanie pomocy socjalnej; udzielanie
pomocy medycznej, występowanie
z wnioskami o skierowanie na Komisję Inwalidztwa; udzielanie pomocy
prawnej, a zwłaszcza występowanie
w imieniu bezdomnych w obronie należnych im praw; organizowanie pracy
uwzględniając możliwości zatrudnienia
bezdomnych i osób pozbawionych środków do życia; prowadzenie działalności
wychowawczo – oświatowej
działanie na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; promowanie
i wspieranie partnerskiej współpracy
organizacji pozarządowych z administracją i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów społecznych ze
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Fundacja Zapobiegania
i Resocjalizacji Uzależnień „Betania”

Żory

os. Sikorskiego 52

tel./fax: 066 122 65 04

Fundacja pomaga osobom w odnalezieniu się w rodzinie, w szkole jak i w społeczeństwie oraz osobom z problemami
narkotykowymi, alkoholowymi, które
nie potrafią sobie same radzić; podejmuje działania na rzecz profilaktyki
uzależnień, resocjalizacji, prowadzi
grupy terapeutyczne, współpracuje

szczególnym uwzględnieniem działań
pomocowych na rzecz osób i grup
marginalizowanych; aktywizacja kobiet
na rzecz: zwalczania wykluczenia społecznego i wyrównywanie szans rodzin
i osób w trudnej sytuacji życiowej; Inicjowanie i realizacja programów przyczyniających się do ograniczania bezrobocia poprzez aktywizację społeczną
osób bezrobotnych; upowszechnianie
i obrona praw kobiet oraz działalność na
rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
Inicjowanie i realizacja programów
edukacyjnych i kulturalnych przyczyniających się do kreowania postaw
obywatelskich i zachowań prospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem
środowisk młodzieżowych; ochrona
i promocja zdrowia; szerzenie idei wolontariatu
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Żory

Żory

Polskie Centrum
Mediacji
– Oddział w Żorach

Stowarzyszenie Abstynenta „Ster”
os. Sikorskiego 52

os. Sikorskiego 52 pokój 207

tel./fax: 032 434 19 83

tel./fax: 69 216 83 47
e-mail: ewagorska72@op.pl

z ośrodkami odwykowymi, hotelami
i innymi instytucjami. Swoją działalność
opiera na spotkaniach modlitewnych,
spotkaniach z młodzieżą i osobami
uzależnionymi i współuzależnionym
a także wyjazdy, kierowanie do specjalistów, lekarzy, przekazywanie osób do
ośrodków prowadzących profilaktykę
uzależnień, spotkania z terapeutami
w ośrodkach z którymi Betania współpracuje
propagowanie szeroko rozumianej
idei mediacji w społeczeństwie i na
forum międzynarodowym, edukacja
społeczeństwa, łagodzenie skutków
popełnionych przestępstw, promowanie
mediacji w rozwiązywaniu sporów rodzinnych, cywilno-prawnych, społecznych (promowanie idei sprawiedliwości
naprawczej)
Stowarzyszenie prowadzi działalność
w zakresie profilaktyki uzależnień,
pomaga osobom uzależnionym oraz
ich rodzinom (grup wsparcia AA i Al.
– Anon); Klub organizuje różne formy
zajęć psychoterapeutycznych z zakresu
oświaty zdrowotnej i pozamedycznej,
dążąc do stworzenia alternatywnego
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Żory

Żory

Stowarzyszenie
„Bezpieczna Droga”

Stowarzyszenie
„Bezpieczne Miasto”
ul. Rynek 9

ul. Dworcowa 7

0 605 682 238
0 507 090 289

032 435 24 82

środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu
świadczenie bezpośredniej i pośredniej
pomocy finansowej rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej osobom
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i ich rodzinom oraz osobom
poszkodowanych w wypadkach podczas
pracy w rolnictwie i ich rodzinom.
Wspieranie działalności na rzecz pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i pracach
w gospodarstwach rolnych.Wspieranie
działań na rzecz zainicjowania procesu
zmian cywilizacyjnych i kulturowych
tworzonych osobom poszkodowanym
w wypadkach i ich rodzinom warunki
równych szans na drodze ich rozwoju
intelektualnego i kulturalnego
celem Stowarzyszenia jest realizacja
działań w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; w
szczególności prowadzona działalność
koncentruje się na: prowadzeniu poradnictwa, prelekcji, instruktaży, organizowaniu festynów i imprez promujących
życie bez uzależnień, wskazujących
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Stowarzyszenie pomocy
dzieciom i młodzieży
Żory
„Po Prostu Partner”
os. Sikorskiego 36A

e-mail: asia.kowalkowska@vp.pl

podopieczni grupy „Partner” to dzieci,
które znajdują się w trudnej sytuacji
emocjonalnej, społecznej, biologicznej
i ekonomicznej, które w swoim środowisku rodzinnym doznały zaniedbań
lub nadużyć różnego rodzaju; stowarzyszenie udziela pomocy rodzinom
tych dzieci w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspomaga
harmonijny rozwój dzieci, prowadzi
profilaktykę uzależnień oraz edukację
zasad życia społecznego

źródła zagrożeń dla życia, zdrowia
i mienia, wskazujących zachowania
prowokujące i umożliwiające naruszanie zasad bezpieczeństwa i porządku,
wskazujących sposoby zabezpieczenia
mienia i sposobu zachowania się w sytuacji zagrożenia, niezbędne lub możliwe sposoby samopomocy i pomocy,
w tym pomocy sąsiedzkiej
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Olsztyn

Studencka Poradnia
Prawna

Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów
Prawa i Edukacji
Olsztyn
Europejskiej „Wspólna
Europa” w Olsztynie

Elbląg

Miejscowość

Elbląskie Centrum
Mediacji i Aktywizacji
Społecznej

Nazwa

089 527 60 68
e-mail: spp-uwm@wp.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Plac Jana Pawła II 1
ul. Lubelska 30
10-900 Olsztyn
Miejsca udzielania porad:
Oddział 2 - Iława
Urząd Gminy w Iławie p. 219
ul. gen. W. Andersa 2a
Oddział 3 - Ostróda
MOPS w Ostródzie,
089 533 05 67
sala konferencyjna
e-mail: wspolna.europa@op.pl
ul. Olsztyńska 2
Oddział 4 - Kętrzyn
Urząd Miasta w Kętrzynie,
I p.
ul. Wojska Polskiego 11
Oddział 5 - Reszel
MOPS Reszel
ul. Kolejowa 25a

0 556 424 425
e-mail: orinoko1974@o2.pl

Telefon, e-mail

ul. Stelczyka 7-8/6-6a-7

Adres

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO – MAZURSKIE

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania
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ul. Grunwaldzka 8

ul. Warszawska 4

Stowarzyszenie Pomocy
Ofiarom Przestępstw
Giżycko
„Przywrócić Nadzieję”

Stowarzyszenie Pomocy
Ofiarom Wypadków
Giżycko
Drogowych „Ratunek”

ul. Pięknej 29/6

ul. Baranki 24

Ełk

Fundacja z Potrzeby
Serca

ul. 3 Maja 10

Stowarzyszenie Pomocy
Ofiarom Wypadków
Ełk
Drogowych „Trauma”

Ełk

Caritas Diecezji Ełckiej

087 428 52 71

087 429 32 32

087 620 95 56

087 610 33 35

087 626 02 60
www.elk.caritas.pl

udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym w wypadkach drogowych,
upowszechnianie wiedzy o zasadach
odpowiedzialności prawnej sprawców
wypadków komunikacyjnych i funkcjonowaniu ochronnych ubezpieczeń
komunikacyjnych, pomoc w organizowaniu rehabilitacji poszkodowanym,
podnoszenie kwalifikacji personelu
w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym

udzielnie pomocy osobom pokrzywdzonym, propagowanie postaw sprzyjających zwiększaniu bezpieczeństwa

upowszechnianie wiedzy o odpowiedzialności sprawców wypadków
drogowych

ochrona interesów matek lub ojców
samotnie wychowujących dzieci, wyrównanie szans życiowych i działania na
rzecz równych praw mężczyzn i kobiet,
opieka nad osobami doświadczającymi
przemocy domowej

prowadzenie działalności charytatywnoopiekuńczej i podejmowanie działań
z zakresu: rodziny, dzieci, młodzieży,
samotnych matek, ofiar przemocy
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Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”
Olsztyn
Oddział Warmińsko-Mazurski
ul. Prosta 5/6

ul. Tracka 5

Olsztyn

Fundacja
„Przyszłość dla dzieci”

ul. Grunwaldzka 45

ul. Hanowskiego 9/42

Olsztyn

Caritas Archidiecezji
Warmińskiej

ul. Pl. Wolności 11

Fundacja Inicjatywa
Olsztyn
Kobiet Aktywnych FIKA

Olecko

Fundacja
„Równe Szanse”

089 527 35 16
e-mail: warminsko-mazurskie@civitaschristiana.pl

089 539 74 04
e-mail: fundacja@gazetaolsztynska.pl

0 510 054 533
e-mail: fika.olsztyn@poczta.fm

089 523 64 02
e-mail: olsztyn@caritas.pl

0 504 076 978
e-mail: marcingorlo@gmail.com

troska o tożsamość i rozwój kultury
narodowej, praca z młodzieżą, prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wychowawczej, kulturowej,
dydaktycznej, badawczej i wydawniczej,
pomocowej, w tym opiekuńczo-dobroczynnej

wspieranie i udzielanie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i mobbingu
w pracy

dzialalność charytatywno- opiekuńcza,
pomoc doraźna dla osób ubogich, pomoc ofiarom przemocy w rodzinie

wyrównywanie szans dla osób w trudnych sytuacjach życiowych, przeważnie
bezdomnych i niepełnosprawnych, pomoc finansowa, prawna i psychologiczna ofiarom następujących przestępstw:
przemocy rodzinnej, przeciwko wolności
seksualnej, przeciwko mieniu i zdrowiu,
przeciw środowisku, wypadkom komunikacyjnym
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ul. Grunwaldzka 9

ul. Dąbrowszczaków 34/3

al. Wojska Polskiego 4

ul. Kopernika 45

ul. Kajki 10/12 a

Olsztyńskie
Stowarzyszenie Pomocy Olsztyn
Telefonicznej

Polski Komitet Pomocy
Społecznej WarmińskoOlsztyn
-Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Warmiń- Olsztyn
sko- Mazurski

Towarzystwo Rodzin
i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Olsztyn
oddział Wojewódzki
w Olsztynie

Warmińsko- Mazurskie
Stowarzyszenie na Rzecz Olsztyn
Bezpieczeństwa

0 607 090 050
e-mail: bezpiecznemiasto@wp.pl

089 527 33 44
e-mail: powrotzu.olsztyn@op.pl

089 526 95 49
e-mail: tdp@mail.olsztyn.pl

089 527 43 87
089 535 21 97
e-mail: pkpszwolsztyn@neostrada.pl

089 527 00 00
089 527 92 88

zrzeszanie i integracja rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych od środków
psychoaktywnych, zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniom od środków
psychoaktywnych, przemoc w rodzinie
i w środowisku rówieśniczym

wsparcie rodzin dysfunkcyjnych,
doświadczających przemocy i niewydolnych wychowawczo szczególnie
w sytuacjach kryzysowych
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Gniezno

Gostyń

Caritas Archidiecezji
Gnieźnieńskiej

Stowarzyszenie
„DZIECKO”

Caritas Diecezji Kaliskiej Kalisz

Poznań

Miejscowość

Studencka
Uniwersytecka
Poradnia Prawna

Nazwa

Telefon, e-mail

ul. Prosta 1A

ul. Bojanowskiego 14 a

os. Orła Białego 20

prowadzenie działalności charytatywno – opiekuńczej, podejmowanie

065 572 53 25
e-mail: stowarzyszeniedziecko@wp.pl

062 757 36 83
e-mail: Kalisz@caritas.pl

zakładanie i prowadzenie ośrodków
opieki otwartej i zamkniętej, placówek
poradnictwa specjalistycznego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni
dla ubogich, organizowanie pomocy
doraźnej dla potrzebujących, pomoc
poszkodowanym w wypadkach losowych, kataklizmach

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Przedmiot działania

wspieranie rozwoju społeczności
lokalnych i aktywności obywatelskiej.
Prowadzi punkt wsparcia dla osób niepełnosprawnych, ofiar przemocy w rodzinie, organizuje półkolonie, imprezy
integracyjnie, zajmuje się mediacjami
rodzinnymi, prowadzi warsztaty dla
dzieci i młodzieży zagrożonej marginalizacją; prowadzi centrum informacyjno
doradcze dla NGOs

061 425 57 82
e-mail: dmd@caritas.gniezno.pl

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama
061 829 39 10
Mickiewicza w Poznaniu
Al. Niepodległości 26

Adres

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

79

80

ul. Fabryczna 7

ul. Kościuszki 9

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy Kalisz
w Kaliszu

Stowarzyszenie Pomocy
Ofiarom Wypadków
Kępno
Drogowych
„Jesteśmy z Tobą”

062 782 33 35

062 757 45 99
e-mail: tpd25@wp.pl

udzielanie wsparcia moralnego, prawnego, psychologicznego ofiarom wypadków drogowych, pomoc w prowadzeniu leczenia i rehabilitacji oraz zakup sprzętu medycznego, prowadzenie
działań zapobiegających wypadkom
drogowym zwłaszcza powodowanym
przez pijanych kierowców

ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem,
bezprawnym wykorzystywaniem pracy
dzieci, dyskryminacją i innymi formami
wykorzystywania i krzywdzenia dzieci;
w tym celu współpracuje z rożnymi
podmiotami publicznymi i pozarządowymi, prowadzi edukacje, wyraża
opinie i stanowiska, udziela pomocy
w sprawowaniu opieki nad dziećmi

działań na rzecz potrzebujących w tym
ofiar przemocy, samotnych matek,
więźniów, imigrantów, uchodźców,
rodzin dysfunkcjonalnych, ofiar klęsk
i kataklizmów; zadania realizuje
poprzez tworzenie i prowadzenia
placówek, prowadzenie grup wolontariatu, organizowanie różnych form
wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

ul. Słowiańska 59 b

Leszno

Marysin

Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka

Bonifraterski Ośrodek
Interwencji Kryzysowej
i Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
ul. Marysin 1

ul. Fikusowa 10

Stowarzyszenie
Młodzieżowe Oratorium
Konin
św. Dominika Savio
w Koninie

065 573 90 00
e-mail: haxas@wp.pl
www.boik.of.pl

0 655 299 865
0 655 299 866
e-mail: oikleszno@kki.net.pl

063 245 04 10

przeciwstawianie się i zwalczanie
wszelkich aktów przemocy, przyczynianie się do wzrostu bezpieczeństwa
życia lokalnej społeczności, poprawa
warunków bytowych ludzi biednych,
niesienie pomocy ludziom znajdujących się w sytuacjach kryzysowych,
umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężania trudnych sytuacji
życiowych związanych z doznaną przemocą, profilaktyka i edukacja w zakresie przezwyciężenia trudnych sytuacji
życiowych związanych z doznawaną
przemocą; ośrodek realizuje cele przez
prowadzenie hostelu dla osób, dla
których pobyt w rodzinnym środowisku

prowadzi działalność opiekuńczo wychowawczą;
organizuje wspólnoty wychowawcze,
współdziała z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi,
interweniuje w sprawach wychowanków, prowadzi świetlicę i kawiarenkę,
organizuje czas wolny i promuje postawy obywatelskie

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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Ogólnopolska Fundacja
„Nadzieja” Osób Poszko- Ostrów
dowanych w Wypadkach Wielkopolski
Drogowych
ul. Wolności 22/1

ul. Poznańska 1

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy

Nowy Tomyśl

ul. Poznańska 14

Stowarzyszenie Pomocy
Nowe Miasto
„Krąg”
nad Wartą
Nowe Miasto nad Wartą

062 691 89 44
e-mail: fundacja.nadzieja@wp.pl
www.fundacjanadzieja.com.pl

061 442 23 72

061 287 40 49
e-mail: domdlabezdomnych@poczta.fm

polski Czerwony Krzyż realizuje programy na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz programy dotyczące
umiejętności wychowawczych rodziców

pomoc osobom bezdomnym-prowadzenie Domu dla Bezdomnych;
pmoc osobom i rodzinom niezdolnym
do rozwiązywania życiowych problemów-poradnictwo,
zapobieganie i rozwiązywanie problemów patologii społecznej
poradnictwo, realizacja
autorskich programów w zakresie zapobiegania przemocy w rodzinie,
Pomoc osobom niepełnosprawnym-poradnictwo, realizacja autorskich
programów na rzecz tej grupy osób,

jest niemożliwy, lub stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia
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Ostrów
Wielkopolski

Poznań

Poznań

Polski Czerwony Krzyż
Ostrów Wielkopolski

Fundacja Pomocy S
amotnej Matce
„Pro-Vita”

Stowarzyszenie
Pogotowie Społeczne
ul. Bydgoska 7

ul. Św. Marii Magdaleny 12

ul. Wolności 22

061 870 57 70
e-mail:
biuro@pogotowiespoleczne.org.pl

061 663 63 19
fax .061 663 87 57
e-mail: fpsm@o2.pl

062 736 20 91

schronisko dla kobiet i dzieci ofiar przemocy oraz zespół interwencji kryzysowej w Ostrowie Wielkopolskim;
specjalistyczne poradnictwo, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego
i fizycznego
przedmiotem działania jest szeroko
rozumiana pomoc samotnym matkom
oraz ofiarom przemocy. Formami
pomocy jest prowadzenie poradnictwa dla samotnych matek oraz ofiar
przemocy, wspieranie materialne
matek, prowadzenie domów oraz
schronisk dla samotnych matek oraz
ofiar przemocy, organizowanie zbiórek
publicznych, edukacja i szkolenia zawodowe, pomoc ofiarom przestępstw
w tym przestępstw przeciwko rodzinie,
prowadzenie terapii i rehabilitacji dla
osób uzależnionych
niesienie pomocy osobom długotrwale
bezrobotnym, bezdomnym, opuszczającym zakłady karne, uzależnionym,
samotnym rodzicom, rodzinom
wielodzietnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym; w tym celu tworzy
i prowadzi hotele, ośrodki poradniczointerwencyjne, organizuje
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Śrem

Śrem

Fundacja na rzecz
Rewaloryzacji Miasta
Śrem

Stowarzyszenie „HOLIS

Towarzystwo Pomocy
Potrzebującym im Św. Srem
Brata Alberta „ Nadzieja”

Poznań

Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka

ul. Komorowskiego 6/78

ul. Kosynierów 17

ul. Mickiewicza 21

ul. Garbary 97/8

061 283 30 97
e-mail: stowarzyszenieholis@op.pl

organizowanie pomocy osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej, pozyskiwanie i dystrybucja pomocy

działania psychoedukacyjne, psychoprofilaktyczne, psychopedagogiczne;
na rzecz niepełnosprawnych, wykluczonych

061 283 07 98
e-mail: fundacja@fundacja.srem.info

061 282 91 83
e-mail: bratalbert@neostrada.pl

prowadzenie schronisk dla bezdomnych i noclegowni, prowadzenie
Lokalnego Centrum Wolontariatu,
organizacja imprez okolicznościowych
dla dzieci

061 855 22 78

ochrona praw i interesów dziecka;
prowadzi działalność kontrolną, interwencyjną, prowadzi własne placówki
i ośrodki, udziela pomocy dzieciom
i ich rodzinom, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, podejmuje
działania na rzecz ochrony praw dzieci
niepełnosprawnych

wsparcie materialne, współpracuje z
organizacjami publicznymi i pozarządowymi, przeciwdziała wykluczeniu
społecznemu
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Tureckie Stowarzyszenie
na Rzecz Przywracania Turek
Rodziny „Dajmy Szansę”
ul. Konińska 2

ul. Broniewskiego 5

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Turku

Turek

ul. Kościuszki 6b

Stowarzyszenie Pomocy
„SOS”
Środa Wielkow Środzie Wielkopolskiej polska

063 278 50 52
fax: 063 289 10 53
e-mail: dajmyszanse@wp.pl

0 505 412 806
e-mail: tpdturek@interia.pl

061 285 88 66
e-mail: sp.sos.sroda@op.pl

pomoc osobom i rodzinom niezdolnym
do rozwiązywania życiowych problemów-poradnictwo, pomoc rzeczowa;
pomoc ofiarom przestępstw w tym
drogowym-poradnictwo, pomoc rzeczowa; prowadzenie działań z zakresu
profilaktyki uzależnień i przemocy
w rodzinie oraz zapobieganie wszelkim
patologiom społecznym, poradnictwo,
pomoc rzeczowa
niesienie pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym,
opuszczającym zakłady karne,
uzależnionym, samotnym rodzicom,
rodzinom wielodzietnym, zagrożonym
wykluczeniem społecznym; w tym
celu tworzy i prowadzi hotele, ośrodki
poradniczo- interwencyjne, organizuje
wsparcie materialne, współpracuje z
organizacjami publicznymi i pozarządowymi, przeciwdziała wykluczeniu
społecznemu
celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie
i wspieranie inicjatyw społecznych
i administracyjnych zmierzających
do poprawy warunków życia dzieci
i przywracania rodziny oraz tworzenia
możliwości ich pełnego rozwoju
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ul. 1 Maja 18

Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto”

Białogard

ul. Wileńska 6

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społecz- Białogard
na TEEN CHALLENGE

094 312 27 56

094 312 78 10

Fax: 091 444 28 59
e-mail: center@mec.univ.szczecin.pl
www.mec.univ.szczecin.pl/~center/

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a pok. 02

Telefon, e-mail

Centrum Edukacji Prawnej „Studencka Poradnia Szczecin
Prawna”

Adres
091 433 93 30
e-mail: biuro@sos.home.pl

Szczecin

Miejscowość
ul. Legnicka 1/48

Stowarzyszenie „SOS”
dla Rodziny

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

zapomogi w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych, opłacanie leczenia
osób poszkodowanych, sprzęt

nieodpłatne porady prawne udzielane
przez studentów osobom niezamożnym

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Przedmiot działania

emocjonalnego, intelektualnego i
fizycznego; organizuje i prowadzi
autorskie placówki oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze; organizuje
pracownie działań twórczych; prowadzi
poradnictwo w zakresie przywracania
dziecka Rodzinie w wspierania rodziny
oraz tworzenia i funkcjonowania placówek do takich zadań powołanych

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

ul. Pocztowa 1/12

Pomoc Ofiarom Przestępstw Drogowych

Stowarzyszenie Komitet
Gryfino
Obywatelski
Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet Karwowo
w Ciąży
Starym Niepełnosprawnym i Potrzebującym
Kołobrzeg
Opieki „Senior”

Gryfińskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta Gryfino
„Feniks”
0 506 920 100
091 311 77 70
094 353 19 46
0 664 980 769

Karwowo 12

ul. Ogrodowa 3

091 415 27 27

094 363 60 24

094 314 16 50

094 312 89 74

ul. Szczecińska 52/1

ul. Sprzymierzonych 18

ul. Dąbrowskiego 4

Stowarzyszenia na Rzecz
Osób Zagrożonych
Darłowo
Wykluczeniem Społecznym „Odnaleźć siebie”

Drawsko
Pomorskie

ul. 1 Maja 6

Stowarzyszenie Pomocy
Białogard
„Przytulisko”

pełny zakres usług na rzecz osób
pokrzywdzonych przemocą i przestępstwami

udział w ochronie praw obywateli

rozwijanie i propagowanie postaw,
inicjatyw i działań zmniejszających
zagrożenie wykluczenia społecznego
narażonych na nie osób, jak również
wspieranie rodzin, w których stwierdzono zjawisko przemocy
udzielanie pomocy ofiarom przestępstw
drogowych
pomoc osobom uzależnionym, upowszechnianie informacji na temat praw
przysługujących osobom pokrzywdzonym

rehabilitacyjny, przeciwdziałanie przestępstwom w formie monitoringu, opieka nad przejściami dla pieszych przed
szkołami miejskimi
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87

88

Koszalin

Koszalin

Koszalin

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta „Pomorze”

Stowarzyszenie Klub
Abstynenta „Północ”

Towarzystwo
Pomocy im. Św. Brata
Alberta Koło Koszalińskie

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy Koszalin
w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 168

Koszalin

Chrześcijańska Misja
Społeczna „Teen Challenge”

ul. Piłsudskiego11-15

ul. Franciszkańska 1

ul. Śniadeckich 1 F

ul. Zwycięstwa 168

ul. Ks. Bpa Domina 8a

Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej,
Centrum Kryzysowe dla
Koszalin
Kobiet i Kobiet z Dziećmi
„NADZIEJA” im. Jana
Pawła II

094 342 56 27

0 501 722 962

094 343 57 47

094 342 40 53

0 506 075 055

094 342 36 90

Rodzinny Ośrodek Mediacyjno-Terapeutyczny: poradnictwo specjalistyczne
(rodzinne, prawne, rzecznik praw dziecka, dla osób uzależnionych, ofiar

pomoc osobom bezdomnym, w tym
niepełnosprawnym i uzależnionym od
alkoholu

zapewnienie kobietom i kobietom
z dziećmi schronienia i bezpieczeństwa
w sytuacji kryzysowej, wsparcia duchowego, pomocy psychoterapeutycznej,
prawnej, socjalnej i pedagogicznej
w pełnieniu właściwych ról oraz funkcji
zmierzających do ich usamodzielnienia
zwalczanie i zapobieganie wykluczeniu
społecznemu (dla osób starszych, wykluczonych społecznie, bezdomnych,
sierotom, samotnym matkom)
pomoc osobom uzależnionym oraz ich
rodzinom, pomoc osobom wychodzącym z więzienia
działalność terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób z problemem uzależnień
oraz dla ich rodzin i otoczenia ( w tym
dla osób, które wyszły z więzienia)
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Police

Zachodniopomorskie
Centrum Pomocy
Bliźniemu Markot

Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej

Stargard
Szczeciński

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Powiato- Połczyn Zdrój
wy w Połczynie Zdroju
Stowarzyszenie
Przecław
„SOS dla Rodziny”

Police

Policka Inicjatywa
Społeczna „IMPULS”
091 312 33 37

091 578 08 30
091 578 08 43
091 577 65 96

091 311 63 23

ul. Przecław 58

ul. Krasińskiego 10

094 36 63 937

ul. 22 Lipca 4

ul. Kosynierów Gdyńskich 25 091 317 65 91

ul. Grunwaldzka 15

terapia-praca z klientem, konsultacje
rodzinne, porady prawne
w Domu im. Jana Pawła II mieszczą
się: schronisko dla bezdomnych kobiet,
w tym ośrodek wsparcia dla osób- ofiar
przemocy w rodzinie, ogrzewalnia dla
bezdomnych w okresie jesienno- zimowym, całodobowa pomoc osobom
doznającym przemocy w zakresie
schronienia, wyżywienia oraz wsparcia
psychologicznego

organizowanie grup wsparcia dla ofiar
przemocy domowej

pomoc ludziom najbardziej potrzebującym: bezdomnym, samotnym matkom,
ofiarom i sprawcom przemocy domowej,
niepełnosprawnym, rodzinom niepełnym w zakresie readaptacji i rehabilitacji, osobom opuszczającym zakład karny

przemocy i pomoc ofiarom wykorzystania seksualnego, grupy pomocowe dla
kobiet- ofiar przemocy, telefon zaufania,
w każdej gminie powiatu działają punkty konsultacyjne

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK
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ul. Gen. Okulickiego 3

ul. Dworcowa 10a

Stowarzyszenie Ludzi
Bezdomnych i Samot- Stargard
nych Matek z Dziećmi
Szczeciński
im. Dr Tomasza Judyma

Stargard
Szczeciński

Szczecin

Szczecin

Stowarzyszenie
„Serce Dzieciom”

Liga Kobiet Polskich
Zarząd Wojewódzki
w Szczecinie

Stowarzyszenie „ERKA”

ul. Krzywoustego 79

ul. Wojska Polskiego 69

ul. Warszawska 16

Stargardzkie StowarzyStargard
szenie Klub Abstynenta
Szczeciński
„ALA”

091 812 60 95

091 421 25 25

091 578 52 52

091 576 29 96

091 834 60 60
0 606 236 107

terapia dla dzieci i młodzieży, punkt in
terwencyjno- konsultacyjny z telefonem
zaufania dla ofiar przemocy domowej,
grupa edukacyjno- terapeutyczna dla
ofiar przemocy, pomoc rehabilitacyjna
dla osób współuzależnionych, poradnictwo prawne

poradnictwo prawne, pomoc w przygotowaniu pism procesowych

działania interwencyjne skierowane
w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej,
psychologicznej, pedagogicznej oraz
zawodowego kuratora sądowego, prowadzony jest Punkt dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

szeroko pojęta pomoc ludziom bezdomnym, samotnym matkom z dziećmi oraz
ofiarom przemocy w rodzinie; całodobowy ośrodek dla ludzi bezdomnych
i samotnych matek z dziećmi (55 miejsc)

udziela wsparcia osobom uzależnionym
od alkoholu i środków chemicznych;
promuje trzeźwość i zmianę obyczajów
w kierunku osiągnięcia pełnej abstynencji

Informator dla pokrzywdzonego – ZAŁĄCZNIK

Skrytka Poczt.owa 150
ul. Kaszubska 4

ul. Jarowita 2

ul. Szczerbcowa 1

ul. 28-go Lutego 16

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zachodniopomor- Szczecin
ski Oddział Regionalny

Towarzystwo Rodzin
i Przyjaciół Dzieci Uza- Szczecin
leżnionych „Powrót z U”

Fundacja na Rzecz
Osób Poszkodowanych
Szczecinek
w Wypadkach Komunikacyjnych

Szczecin

Terenowy Komitet
Ochrony Praw Dziecka

ul. Małkowskiego 9/2

ul. Kolumba 60

Szczecin

Szczecińskie TowarzySzczecin
stwo Ognisk Rodzinnych

Stowarzyszenie
„MONAR”

094 372 92 41

091 488 83 55

091 43 45 128
091 48 84 201

091 484 73 42
0 606 990 960

0 607 594 948
0 694 344 740

091 433 46 10

świadczenie osobom poszkodowanym
w wypadkach komunikacyjnych pomocy
rzeczowej, finansowej, prawnej, psychologicznej, podejmowanie inicjatyw na
rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, pomoc w organizacji opieki
medycznej, i rehabilitacyjnej,

terapia dla osób uzależnionych od
środków psychoaktywnych, konsultacja,
diagnoza, kierowanie na leczenie
konsultacje indywidualne: psychologiczne, prawno/kuratorskie, dyżur interwencyjno-kryzysowy (telefon zaufania)
dyżury interwencyjno- konsultacyjne,
działania interwencyjne w terenie, działanie edukacyjno-informacyjne
profilaktyka uzależnień, pomoc w sytuacjach przemocowych, poradnictwo,
mediacje, wsparcie prawne, pomoc
prawna, terapeutyczna, psychospołeczna rodzinom dysfunkcyjnym, przywracanie poczucia godności dzieciom,
w których domach występuje zjawisko
alkoholizmu oraz przemocy domowej
terapia dla osób uzależnionych od
środków psychoaktywnych, diagnoza,
konsultacje, kierowanie na leczenie
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TELEFONY ALARMOWE
Anonimowa Policyjna Linia Specjalna
Infolinia AA
Infolinia Stowarzyszenia KARAN
Młodzieżowy Telefon Zaufania
Młodzieżowy Telefon Zaufania
Narkomania – Pomoc Rodzinie – „Pogotowie Makowe”
Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania
Niebieska Linia
Niebieska Linia - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Ogólny numer alarmowy
Pogotowie Ratunkowe
Policja
Policyjny Telefon Zaufania
Pomarańczowa Linia - dla Rodziców Pijących Dzieci
Pomoc Drogowa
Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa w Internecie (helpline.org)
Straż Miejska
Straż Pożarna
Telefon Ogólnopolski ds. AIDS
Telefon Zaufania dla Zaginionych i ich Rodzin Fundacji Itaka
Telefon Zaufania Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”

92

0 800 120 148
0 801 033 242
0 800 120 289
987 lub 988
19288
0 801 109 696
0 801 199 990
022 668 70 00
0 801 120 002
116 111
112
999
997
0 800 120 226
0 801 140 068
19637
0 800 100 100
986
998
958
0 801 247 070
0 801 109 696

upowszechnianie wiedzy o zasobach
odpowiedzialności prawnej sprawców
wypadków drogowych
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