SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W KOLNIE
PRZY POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KOLNIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 69
Ośrodek Wsparcia zapewnia opracowanie planu pomocy rodzinie i wspólne zaplanowanie drogi wyjścia z
trudnej sytuacji. Ośrodek oferuje 10 miejsc noclegowych, w których osoby dotknięte przemocą znajdą
bezpieczne schronienie. Świadczy bezpłatną i fachową pomoc: doradczą, informacyjną, psychologiczną,
terapeutyczną, pedagogiczną, prawną, socjalną i bytową.

TELEFON KONTAKTOWY
(0-86) 2781299 (całodobowy przez cały tydzieo), lub (0-86) 2781334
od godz. 730 do godz. 1530 w dni robocze
e-mail: pcprkolno@pcprkolno.pl

http://pcprkolno.pl

Mieszkaocy z województwa podlaskiego mogą liczyd w naszej placówce na bezpłatną pomoc
specjalistów z różnych dziedzin.
Placówka jest przystosowana zarówno do prowadzenia kontaktu indywidualnego jak i zajęd
grupowych.
Udzielamy pomocy w sytuacji:
- przemocy w rodzinie,
- problemów wychowawczych,
- problemów alkoholowych,
- kryzysów małżeoskich i osobistych.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, zwany dalej Ośrodkiem jest
prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie jako zadanie zlecone przez
administrację rządową.
Ośrodek nadzoruje dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.
Ośrodek jest jednostką całodobowego pobytu o zasięgu wojewódzkim.
Ośrodkiem kieruje pracownik wskazany przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kolnie.
Wydatki na działalnośd Ośrodka ujmuje się w budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kolnie.
Ośrodek dysponuje 10 miejscami i przeznaczony jest dla ofiar przemocy w rodzinie będącymi
mieszkaocami województwa podlaskiego.

FORMY POMOCY REALIZOWANE W SPECJALISTYCZNYM OŚRODKU WSPARCIA
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
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poradnictwo rodzinne (codziennie od godz. 7 do godz. 15 ),
00
00
poradnictwo psychologiczne ( w każdy czwartek od godz. 8 do godz. 14 ),
30
30
poradnictwo pedagogiczne (codziennie od godz. 7 do godz. 15 ),
30
30
poradnictwo prawne ( w każdy piątek od godz. od godz. 9 do godz. 12 ),
interwencja kryzysowa (całodobowo),
00
00
poradnictwo socjalne ( w każdy poniedziałek od godz. od godz. 16 do godz. 18 ),
30
30
doradztwo i edukacja (codziennie od godz. 7 do godz. 15 ),
zapewnienie schronienia w sytuacji kryzysowej (całodobowo).

Każda z wymienionych form pomocy jest bezpłatna!
Do Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia można zgłaszad się bez skierowania, warto jednak wcześniej zadzwonid
aby ustalid termin spotkania. Pozwoli to na uniknięcie żmudnego oczekiwania.
Placówka współpracuje systematycznie z wszystkimi służbami, które w zakresie swoich kompetencji zapewniają
bezpieczeostwo i wsparcie osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie.

GŁÓWNY CEL OŚRODKA
Celem Ośrodka jest zapewnienie osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy warunków do całodobowego
pobytu.
Ośrodek zapewnia w szczególności :
miejsce pobytu, wyposażone w niezbędny sprzęt i środki utrzymania higieny osobistej,
3 posiłki na dobę (w tym jeden ciepły),
terapię zajęciową - czynny udział w zajęciach m.in.:
zajęcia grup wsparcia dla dorosłych,
zajęcia grup wsparcia dla dzieci,
indywidualne spotkania z psychologiem, prawnikiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym,
lekarzem,
spokój i bezpieczeostwo na terenie Ośrodka .

ZADANIA SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
rozpoznanie zjawiska przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy;
wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie,
w tym: reprezentowanie interesów osób i rodzin w urzędach;
prowadzenie interwencji kryzysowej;
zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpiecznego, całodobowego schronienia w sytuacji
zagrożenia;
udzielanie szeroko rozumianego poradnictwa prawnego, psychologicznego, psychiatrycznego,
pedagogicznego i socjalnego;
prowadzenia działao terapeutyczno-wspomagających (diagnoza, terapia indywidualna, rodzinna i
grupowa);
prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie;
objęcie specjalistyczną pomocą dzieci – świadków przemocy(pomoc psychologiczno – pedagogiczna i
socjoterapeutyczna );
opracowanie, wdrożenie i realizacja Programu Korekcyjno – Edukacyjnego dla Osób Stosujących
Przemoc w Rodzinie;
podejmowanie działao prewencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie;
realizacja procedury „Niebieska Karta”;
organizowanie szkoleo dla kadry realizującej zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
opracowywanie i realizacja programów profilaktycznych umożliwiających rodzinie dotkniętej
przemocą lub inną sytuacją kryzysową przezwyciężanie trudności;
organizowanie kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpraca z mediami;
monitorowanie i ewaluacja działao w zakresie przeciwdziałania przemocy;
stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (m.in.:
sądy, prokuratura, policja, szkoły, służba zdrowia, organizacje pozarządowe);
współdziałanie ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Ośrodku Pomocy Społecznej, w
szczególności w zakresie pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa i realizacji procedury
„Niebieskich Kart”;
uczestnictwo w pracach zespołów interdyscyplinarnych;
uczestnictwo w pracach nad tworzeniem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie;
analiza skali zjawiska przemocy w rodzinie;
prowadzenie dokumentacji.

OSOBY W SYTUACJI KRYZYSOWEJ PRZYJMOWANE SĄ
NATYCHMIAST !!

