Informator – dane teleadresowe instytucji systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie – obszar Gmina Miasta Jaworzno
Dane teleadresowe instytucji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
1. POLICJA
Komenda Miejska Policji w Jaworznie
Adres:
ul. Narutowicza 1,
43-600 Jaworzno,

Centrala tel.

47 852 52 00

tel. oficer dyżurny

47 852 52 55

tel. alarmowy

112 (z telefonu komórkowego)

internet

komendant@jaworzno.ka.policja.gov.pl

Do Komendy Miejskiej Policji zadzwoń, gdy:
- potrzebujesz pomocy (interwencji) w miejscu zamieszkania
- potrzebujesz pomocy dzielnicowego
Do Komendy Miejskiej Policji zgłoś się, gdy chcesz złożyć zawiadomienie o przestępstwie.
Komenda Wojewódzka Policji
Adres:
ul. Józefa Lompy 19,
40-038 Katowice

tel. centrali:

47 851 22 22

internet

www.slaska.policja.gov.pl

Do Komendy Wojewódzkiej Policji zadzwoń, gdy:
-interwencja przebiegła niezgodnie z przepisami,
-odmówiono Ci pomocy (interwencji) w miejscu zamieszkania.
2. PROKURATURA
Prokuratura Rejonowa w Jaworznie
Adres:
ul. Inwalidów Wojennych 14,
43-603 Jaworzno,

Tel. 32 615-57-01,
fax. przez centralę, wew. 99
internet
biuro.podawcze.prjaw@prokuratura.
gov.pl

Do Prokuratury zgłoś się, gdy chcesz złożyć doniesienie o przestępstwie.

3.SĄD
Sąd Rejonowy Jaworzno
Adres:
ul. Grunwaldzka 28,
43-600 Jaworzno

tel. centrali:
internet

32 75 86 200
administracja@jaworzno.sr.gov.pl

4.ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Zespół Interdyscyplinarny
Siedziba:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Dział
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
adres:ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno

32 61 81 879

sekretariat MOPS

32 61 81 840
fax 32 61 81 840

Internet:

przemoc@mops.jaworzno.pl
mops@mops.jaworzno.pl

Godziny urzędowania

Pn-śr. 07.00 – 15.00
Czw. 07.00 – 16.00
Piątek 07.00 – 14.00
Dyżur Przewodniczącego ZI
w każdy czwartek od 12.00- 16.00.

Zespół Interdyscyplinarny w Jaworznie
Gminy mają obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
W skład zespołu interdyscyplinarnego obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia;
6) organizacji pozarządowych.
• W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, jeżeli
Żandarmeria Wojskowa złoży taki wniosek do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w związku
z zamieszkiwaniem na obszarze gminy żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.
• W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi.
• W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele
podmiotów innych niż określone w ust. 3, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych
w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także
integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane
w szczególności przez:
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
• dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;
Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup
roboczych obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:
1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3) Policji;
4) oświaty;
5) ochrony zdrowia.
• W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc w rodzinie, w skład
grup roboczych mogą wchodzić także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.
• W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych
podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadania grup roboczych to w szczególności:
• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie;
• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy;
• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz efektów tych działań.
W Jaworznie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany w związku
z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku
nakładającej na gminy tworzenie zespołu jako podstawowego elementu gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Celem Zespołu jest organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji
i specjalistów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Jaworzno oraz opracowanie
i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego w Jaworznie zapewnia Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jaworznie.
Skład Zespołu:
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących jednostek: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Ogniska
Wychowawczego, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendy Miejskiej Policji,
przedstawiciele jednostek oświatowych działających na terenie m. Jaworzna, Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, przedstawiciele zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie m. Jaworzna,
Stowarzyszenia „Nasza Przystań”, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Sądowej Służby
Kuratorskie przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie, Straży Miejskiej, Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego, Prokuratury Rejonowej Ponadto w mieście Jaworznie celem
organizowania pomocy w indywidualnych przypadkach, funkcjonują grupy robocze.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Zadania zespołu są określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy
integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w szczególności przez:
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
6. organizowanie, integrowanie i koordynowanie działań służb, instytucji, organizacji i specjalistów
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Jaworzno;
7. opracowanie i realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie;
8. wdrożenie i nadzór nad realizacją interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty” oraz pracą grup
roboczych zajmujących się planowaniem i realizacją pomocy rodzinom z problemem przemocy.
5. POMOC SPOŁECZNA

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

Telefon:
Fax:

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

Internet:

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

Godziny urzędowania:

•
Co możemy
załatwić?

Pn-śr. 07.00 – 15.00
Czw. 07.00 – 16.00
Piątek 07.00 – 14.00

DZIAŁ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE :
•

1.Wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy.

•

2. Realizacja procedury „Niebieska Karta”.

•

3. Realizacja procedur administracyjno - technicznych Zespołu Interdyscyplinarnego.

•
DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W KAŻDY
CZWARTEK : 12.00-15.00 UL. JAGIELLOŃSKA 9, I PIĘTRO BUDYNKU
Telefon

•

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

adres

•

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

6. OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Adres:
ul. Jagiellońska 9
43-600 Jaworzno

Telefon

32 618 19 77

internet

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

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Czwartek
7.00 – 19.00
piątek
7.00 – 15.00
Terapeuta uzależnień od
narkotyków
poniedziałek 14.00 – 19.00
wtorek 14.00 – 19.00
(konieczne wcześniejsze ustalenie
terminu spotkania telefonicznie
w OIK)

Pomoc w Ośrodku mogą znaleźć osoby przeżywające wszelkiego rodzaju kryzysy:
•
osoby przeżywające nagłą, niekorzystną zmianę w życiu ( np.: utratę pracy, zdradę
współmałżonka lub partnera, zagrożenie ciężką chorobą )
•
osoby żyjące w stanie przewlekłego stresu
•
osoby, które utraciły kogoś bliskiego lub żyjące w zagrożeniu jego odejściem
•
osoby przeżywające kryzys małżeński
•
osoby, które podjęły próbę samobójczą lub noszą się z zamiarem dokonania samobójstwa
•
osoby, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia (gwałtu, napadu, wypadku)
•
osoby doznające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej
•
osoby poszkodowane w wypadkach masowych, katastrofach
i inne, trudne sytuacje, przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia sobie z problemem.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi następujące formy działania:
1) interwencja kryzysowa w postaci:
a) specjalistycznej pomocy psychologicznej,
b) poradnictwa prawnego,
c) poradnictwa socjalnego,
2) poradnictwa specjalistycznego w postaci:
a) pomocy psychologicznej,
b) poradnictwa prawnego,
c) poradnictwa rodzinnego,
3) udzielania schronienia w formie pobytu w Mieszkaniach Chronionych prowadzonych przez Ośrodek dla
osób będących w sytuacji kryzysowej,
4)pomocy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin w formie
Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii,
5) realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
6) prowadzenia świetlicy socjoterapeutyczne

5a.Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie pod nazwą:
„TRENING KONSTRUKTYWNEGO RADZENIA SOBIE ZE ZŁOŚCIĄ”
Program jest dla osób, które:
•
nie radzą sobie z negatywnymi emocjami, a chciałyby się tego nauczyć,
•
chciałyby poznać konstruktywne, (pozytywne) sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami
i stresem, nauczyć się lepiej kontrolować swoje reakcje
•
mają założoną niebieską kartę lub prawomocny wyrok za stosowanie przemocy w rodzinie i chcą
nauczyć się reagować nie używając przemocy
Program treningu zawiera tematy związane z:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

32 818 19 76

CZAS TRWANIA PROGRAMU

15 sesji po 4 godziny= 60 godzin

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

wtorek: godz 16.00 – 19.00

OSOBY PROWADZĄCE

Beata Zakrzewska – Cupiał - psycholog
Agnieszka Mazgaj - pedagog

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

Placówka

Adres

Numery telefonów Uwagi

1.

3.

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

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

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

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

Powiatowy
44-300 Wodzisław 32 455 60 32
Specjalistyczny Ośrodek Sląski
Wsparcia dla Ofiar
ul. Wałowa 30
Przemocy w Rodzinie

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

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

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

adres

Plac Górników 5
43- 600 Jaworzno

telefon

32 618 17 79

Mail:

komisja.gkrpa@um.jaworzno.pl

Godziny kontaktu

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

Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych można zgłosić się w sytuacji, gdy ktoś
w rodzinie nadużywa alkoholu i/lub stosuje przemoc, zakłóca spokój lub porządek publiczny,

powoduje demoralizację nieletnich.
b)Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Jaworznie
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Adres:
ul. Inwalidów Wojennych 14

telefon

(032) 76 29 137

internet

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

Godziny pracy
poradni:

8.00 – 18.00

Sekretariat czynny

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

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

c) Urząd Miasta Jaworzno - nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo.

Porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są za
pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - telefonicznie lub przez internet. Aby skorzystać
z darmowego poradnictwa, wystarczy zadzwonić pod numer tel. 510-970-680 i umówić termin porady
telefonicznej z prawnikiem lub doradcą obywatelskim.
d) Fundacja Rozwoju „ Patria”
-Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym;
-udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym;
-Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
poprzez utworzenie sieci pomocy osobom pokrzywdzonym.
Punkt lokalny w Jaworznie ul. Rzemieślnicza 7, tel. 781-062-781 tel. 781 316 781.

