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S-I.9452.33.2022.AGRZ                                                                                                                                                                                                                           Rzeszów, 2022-07-27 

 

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Lp. 

Gmina/ 

Powiat/ 

Miasto  

na prawach 

powiatu 

Nazwa podmiotu/ 

organizacji 

pozarządowej 

Adres Telefon oraz e-mail 
Dni i godziny 

pracy 

Opis zakresu działania, 

udzielanej pomocy 

Jednostka 

całodobowa  

i całoroczna 

TAK/NIE 

Podmiot/ 

organizacja 

zapewnia 

schronienie 

TAK/NIE 

 

Liczba miejsc 

noclegowych/

hostelowych 

1.  Dębica Stowarzyszenie 

Pomocy Społecznej 

„Ad Astram” 

ul.Mościckiego 

26 

39-200 Dębica 

 

Tel: 782-126-111  

e-mail: adastram@op.pl 

Poniedziałek-piątek 

Godz. 7.30-15.30 

Pomoc w przezwyciężeniu 

trudnych sytuacji życiowych oraz 

poradnictwo  

NIE NIE 

2.  Dębica/ Powiat 

Dębicki  

Podkarpacki  Ośrodek 

Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

Lokalny Punkt 

Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem  

w Dębicy 

ul. Cmentarna 

1 

39-200 Dębica 

Tel: 17/ 862-01-22 

723-945-385 

 

e-mail: porso@poczta.onet.pl 

 

Poniedziałek i 

czwartek  

Godz. 9.00-14.00 

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodki 

Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w Rzeszowie, 

Strzyżowie, Łańcucie, Leżajsku, 

Dębicy i Ropczycach.  

 

1)Poradnictwo prawne dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem 

przemocy w rodzinie i osób im 

najbliższym 

2)Poradnictwo psychologiczne dla 

osób pokrzywdzonych 

przestępstwem przemocy  

w rodzinie, osób im najbliższym 

oraz świadkom tych przestępstw  

 

3)W szczególnych i uzasadnionych 

przypadkach udzielana jest 

doraźna pomoc materialna  

4)Klienci są przyjmowani po 

uprzednim umówieniu się 

telefonicznym lub osobistym 

NIE Zapewniony 

jest zwrot 

kosztów 

tymczasowego, 

krótkotrwałego 

schronienia dla 

ok. 2 osób / rok 
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3.  Gorzyce Stowarzyszenie  

Na Rzecz Integracji 

„Wokół Nas” 

ul. 11 

Listopada 12 

39-432 

Gorzyce 

Psycholog/ Trener PTP  

795-416-937 

 

e-mail: 

szczypien.beata@gmail.com 

 

lub  

 

sowgorzyce@onet.eu 

Poniedziałek, 

wtorek, środa  

 

Godz. 14.30-19.30 

1)Terapia psychologiczna 

2)Wsparcie emocjonalne 

3)Diagnoza problemu (plan 

pomocy dla dzieci i dorosłych) 

4)Profilaktyka z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

NIE NIE 

4.  Jasło 

 

 

Stowarzyszenie  

„Twój Potencjał” 

ul. Floriańska 

18 

38-200 Jasło 

Tel: 13/ 440-63-33 

669-056-479 

 

e-mail: 

twoj.potencjal.jaslo@interia.pl 

Zgodnie 

zatwierdzonym 

harmonogramem 

działań: 

 

1) Poradnictwo 

prawne: 
Każda sobota 

miesiąca 

12.00-16.00 

(za wyjątkiem sobót 

nieujętych w 

harmonogramie) 

 

 

2)Poradnictwo 

socjalne: 
Każdy piątek 

miesiąca 

17.00-19.00 (za 

wyjątkiem piątków 

nieujętych w 

harmonogramie) 

 

3)Wsparcie 

psychologiczne: 

Każda sobota 

miesiąca  

4)Poradnictwo 

medyczne: 

Jeden raz na kwartał  

-19.03.2022 

Realizacja zadania publicznego w 

zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie przez 

Ośrodek Wsparcia w ramach 

dotacji przyznanej przez Miasto 

Jasło w formie: 

1)udzielanie poradnictwa 

prawnego 

2)udzielanie poradnictwa 

socjalnego 

3)udzielanie wsparcia 

psychologicznego 

4)udzielanie poradnictwa 

medycznego 

5)udzielanie konsultacji 

wychowawczych przez pedagoga 

6)prowadzenie grupy wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie 

7)prowadzenie terapii 

indywidualnej ukierunkowanej na 

wsparcie ofiary przemocy oraz 

nabycie umiejętności ochrony 

przed osobą stosującą przemoc w 

rodzinie.  

NIE NIE  
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-18.06.2022 

-17.09.2022 

-03.12.2022 

 

5)Konsultacje 

wychowawcze 

przez pedagoga: 

Jeden raz na kwartał: 

-19.03.2022 

-18.06.2022 

-17.09.2022 

-03.12.2022 

 

6)Prowadzenie 

grupy wsparcia dla 

ofiar przemocy w 

rodzinie: 

Każda sobota 

miesiąca 

(za wyjątkiem sobót 

nieujętych w 

harmonogramie) 

 

7)Prowadzenie 

terapii 

indywidualnej 

ukierunkowanej na 

wsparcie ofiary 

przemocy oraz 

nabycie 

umiejętności 

ochrony przez 

osobą stosującą 

przemoc  w 

rodzinie  

Każda sobota 

miesiąca  

(za wyjątkiem sobót 

nieujętych w 

harmonogramie) 
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Godziny udzielania 

świadczeń ustalane 

są według potrzeb 

świadczeniobiorców  

 

 

 

5.  Krosno/Gmina 

Miasto  

Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy w 

Krośnie 

Centrum 

Wspierania  

Organizacji 

Pozarządowych  

ul. Grodzka 10  

TPD ul. 

Wojska 

Polskiego 45 

38-400 Krosno 

Tel: 13/ 432-62-95 

 

e-mail: tpdkrosno@op.pl 

Czwartek 

Godz. 10.00-15.00 

Poradnictwo – Rzecznik Praw 

Dziecka  

NIE NIE  

6.  Lesko/Powiat 

Leski 

Stowarzyszenie 

Kobiet Bieszczadzkich 

Nasza Szansa 

ul. Rynek 8 

38-600 Lesko 

 

 

 

Adres do 

korespondencji 

 

ul. Jana Pawła 

18B 

38-600 Lesko 

Tel: 13/492-72-52 

601-556-455  

 

e-mail: 

skbnaszaszansa@gmail.com 

Poniedziałek-Piątek 

 

8.00-16.00 

Celem Stowarzyszenia jest 

aktywne wpływanie na 

zwiększenie udziału zwłaszcza 

kobiet w życiu gospodarczym, 

społecznym i politycznym  

szczególności: 

 

-kreowanie pozytywnych wzorców 

aktywności zawodowej i 

społecznej osób z małych miast, 

środowisk wiejskich i miejsko-

wiejskich 

-poprawa szans kobiet 

poszukujących pracy  

-wspieranie kobiet na rynku pracy  

-organizowanie poradnictwa i 

pomocy psychologicznej kobietom 

w okresie ciąży i na urlopach 

wychowawczych oraz innych 

trudnych sytuacjach życiowych, 

które grożą wykluczeniem z życia 

zawodowego i społecznego 

-pomoc prawna kobietom 

zagrożonych mobbigniem, w 

trudnej sytuacji życiowej 

NIE NIE 
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samotnych 

-przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie  

-propagowanie partnerskiego 

modelu rodziny oraz podkreślenie 

wartości pracy kobiety na rzecz 

gospodarstwa domowego  

-tworzenie warunków 

sprzyjających integracji 

zawodowej i towarzyskiej 

członków Stowarzyszenia oraz ich 

rodzin 

-koncentrowanie działań wokół 

problemów rozumienia i 

promowania praw kobiet 

-eliminowanie stereotypowego 

traktowania kobiet  

-działalność szkoleniowo-

edukacyjna  

-działalność wydawnicza np. 

broszury, informatory itp. 

-ochrona zdrowia i profilaktyka.  

 

 

Świetlica środowiskowa dla dzieci 

z rodzin doświadczających lub 

zagrożonych przemocą w rodzinie 

(obecnie zawieszona z powodu 

braku finansowania) 

 

 

7.  Leżajsk/ Powiat 

Leżajski   

Podkarpacki  Ośrodek 

Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

Lokalny Punkt 

Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w 

Leżajsku  

ul. 

Mickiewicza 

20 

37-300 Leżajsk  

Tel: 17/ 862-01-22 

698-895-868 

 

e-mail: porso@poczta.onet.pl 

Wtorek i czwartek  

Godz. 9.00-14.00 

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodki 

Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w Rzeszowie, 

Strzyżowie, Łańcucie, Leżajsku, 

Dębicy i Ropczycach.  

 

1)Poradnictwo prawne dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem 

przemocy w rodzinie i osób im 

najbliższym 

NIE Zapewniony 

jest zwrot 

kosztów 

tymczasowego, 

krótkotrwałego 

schronienia dla 

ok. 2 osób / rok 
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2)Poradnictwo psychologiczne da 

osób pokrzywdzonym 

przestępstwem przemocy w 

rodzinie, osób im najbliższym oraz 

świadkom tych przestępstw  

 

3)W szczególnych i uzasadnionych 

przypadkach udzielana jest 

doraźna pomoc materialna  

4)Klienci są przyjmowani po 

uprzednim umówieniu się 

telefonicznym lub osobistym. 

8.  Łańcut/ Powiat 

Łańcucki 

Podkarpacki  Ośrodek 

Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

Lokalny Punkt 

Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w 

Łańcucie 

ul. 

Piłsudskiego 

70/26 

 

37-100 Łańcut 

Tel: 17/ 862-01-22 

698-896-191 

 

e-mail: porso@poczta.onet.pl 

Wtorek, piątek  

Godz. 9.00-14.00 

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodki 

Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w Rzeszowie, 

Strzyżowie, Łańcucie, Leżajsku, 

Dębicy i Ropczycach.  

 

1)Poradnictwo prawne dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem 

przemocy w rodzinie i osób im 

najbliższym 

 

2)Poradnictwo psychologiczne da 

osób pokrzywdzonych 

przestępstwem przemocy w 

rodzinie, osób im najbliższym oraz 

świadkom tych przestępstw  

 

3)W szczególnych i uzasadnionych 

przypadkach udzielana jest 

doraźna pomoc materialna  

4)Klienci są przyjmowani po 

uprzednim umówieniu się 

telefonicznym lub osobistym. 

NIE Zapewniony 

jest zwrot 

kosztów 

tymczasowego, 

krótkotrwałego 

schronienia dla 

ok. 2 osób / rok 

9.  Mielec/Gmina 

Miejska Mielec 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Dzieci 

Oddział Miejski 

W Mielcu  

ul. Chopina 

8/104 

 

39-300 Mielec  

Tel: 17/ 583-66-21 

698-673-486 

 

e-mail: tpdmielec51@interia.pl 

W roku szkolnym 

świetlice pracują w 

godzinach 

12.00-18.00 

 

Prowadzenie świetlic 

profilaktyczno-wychowawczych w 

formie specjalistyczno-

opiekuńczej i opiekuńczej w trosce 

o jakość warunków życia dziecka, 

NIE NIE 
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Na wakacjach w 

godzinach  

8.00-14.00 

jego wielostronny rozwój, 

zdrowie, bezpieczeństwo, 

podmiotowość i godność, a w 

szczególności: 

-tworzenie społecznego ruchu na 

rzecz pomocy dzieciom  

-przeciwdziałanie zagrożeniom 

zdrowotnym i ekologicznym: 

upowszechnianie zdrowego stylu 

życia, kultury fizycznej i sportu, 

zachowań  proekologicznych  

-ochrona dzieci przed patologią 

społeczną, przemocą, złym 

traktowaniem, bezprawnym 

wykorzystywaniem pracy dzieci, 

dyskryminacją i innymi formami 

wykorzystywania i krzywdzenia 

oraz pomoc dzieciom – ofiarom 

wypadków losowych, 

komunikacyjnych i przestępstw 

-upowszechnianie prorodzinnego, 

środowiskowego modelu opieki, 

zapobieganie  wychowaniu się 

dziecka poza rodziną, 

podejmowanie działań 

zmierzających do poprawy 

pozarodzinnej (instytucjonalnej) 

opieki nad dzieckiem, łagodzenie 

skutków ubóstwa rodzin 

wychowujących dzieci  

-upowszechnianie i ochrona praw 

człowieka, swobód obywatelskich, 

upowszechnianie samorządności, 

samoobsługi, samopomocy i 

wychowania obywatelskiego 

dzieci.  

10.  Mielec/ 

Gmina Miejska 

Mielec  

Stowarzyszenie 

„Wspieramy  

Rodziny” 

ul. 

Biernackiego 

9/31 

39-300 Mielec  

Tel: 509-181-696 

 

e-mail: zachatka@interia.pl 

Nie dotyczy  Inicjowanie, wspieranie, 

rozwijanie i propagowanie 

wszelkich postaw i działań 

sprzyjających wszechstronnemu 

rozwojowi dzieci i młodzieży, 

NIE NIE 
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dorosłych, w tym osób starszych 

oraz społeczności lokalnej, a w 

szczególności: 

- wspomaganie działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

- działania na rzecz rozwoju 

intelektualnego, psychicznego i 

fizycznego dzieci, młodzieży i 

dorosłych 

- upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu oraz promocja 

zdrowego trybu życia  

- profilaktyka zdrowotna osób w 

podeszłym wieku  

- działanie na rzecz promocji i 

ochrony zdrowia dzieci, młodzieży 

i dorosłych  

- działania wspierające osoby 

znajdujące się w trudnej sytuacji 

życiowej  

- wyrównywanie szans dzieci, 

młodzieży i dorosłych 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

- działania na rzecz wsparcia osób 

niepełnosprawnych i osób w 

podeszłym wieku  

- profilaktyka i przeciwdziałanie 

uzależnieniom, przemocy w 

rodzinie, bezdomności i innym 

patologiom społecznym 

- działania o charakterze 

turystycznym i krajoznawczym  

- upowszechnianie wolontariatu  

- propagowanie idei społeczeństwa 

obywatelskiego  

- działania na rzecz 

przedsiębiorczości i ekonomii 

społecznej 
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- wspieranie rodzin poprzez 

poradnictwo specjalistyczne: 

prawne, psychologiczne, socjalne, 

mediacje 

- działania na rzecz integracji i 

reintegracji zawodowej i 

społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym  

- promocja działalności organizacji 

pozarządowych  

- działania na rzecz tożsamości 

narodowej i przeciwdziałania 

dyskryminacji mniejszości 

narodowej  

- działania na rzecz równych praw 

kobiet  

- tworzenie ośrodków wsparcia dla 

dzieci i osób starszych.  

11.  Mielec/Gmina 

Miejska Mielec 

Stowarzyszenie  

Trzeźwościowe  

„Nowe Życie” 

ul. Chopina 8 

39-300 Mielec  

Tel: 17/ 583-40-00 

 

e-mail: 

stowarzyszenie@nowezycie.mi

elec.pl 

Nie dotyczy  Swoje zadania realizuje poprzez: 

- promowanie postaw społecznych 

wpływających na umiejętności 

ważne dla zdrowia 

- prowadzenie profilaktycznych, 

informacyjnych i 

psychoedukacyjnych programów, 

szczególnie dla młodzieży i grup 

podwyższonego ryzyka, 

propagujących trzeźwy styl życia 

- zwiększanie skuteczności i 

dostępności terapii dla osób 

uzależnionych od alkoholu oraz 

dla członków ich rodzin 

- wspieranie działalności 

środowisk wzajemnej pomocy na 

rzecz osób z problemami 

alkoholowymi i ich bliskich 

- podejmowanie współpracy z 

instytucjami i organizacjami 

działającymi na rzecz zmniejszania 

rozmiarów występujących 

problemów alkoholowych  

NIE NIE 
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12.  Nisko  

 

Lokalny Punkt 

Pomocy 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w 

Nisku 

 

ul. 

Mickiewicza 4 

37-400 Nisko  

Tel. 530-380-330 – osoba 

pierwszego kontaktu  

 

530-310-340 – dyżur 

całodobowy, 7 dni w tygodniu 

Środa  

10.00-15.00 

Czwartek 

13.00-18.00 

Piątek 

13.00-18.00 

Zakres oferowanej pomocy przez: 

 

-całodobowy dyżur telefoniczny 

dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem  

-świadczenie pomocy przez 

tłumacza, w porozumieniu się z 

przedstawicielami organów 

administracji publicznej, organów 

ścigania oraz tłumaczeniu 

dokumentacji 

-pomoc prawna, w tym 

alternatywne metody 

rozwiązywania konfliktów 

- pomoc psychologiczna  

-pomoc psychoterapeutyczna i 

psychiatryczna w tym: 

Organizowanie konkursów 

podnoszących kwalifikacje 

zawodowe, organizowanie 

turnusów kolonijnych, pokrywanie 

kosztów żywności lub bonów 

żywnościowych, pokrywanie 

kosztów zakupu środków higieny 

osobistej, bielizny, odzieży, 

obuwia, pokrywanie kosztów 

czasowego zakwaterowania lub 

schronienia 

 

  

13.  Przeworsk  

 

Stowarzyszenie  

Przeworsk-  

Powiat 

Bezpieczny  

ul. Lwowska 

16 

37-200 

Przeworsk  

Tel: 

531-995-236 

POMOCOWY 

TELEFON 

CAŁODOBOWY 

 

e-mail: 

sppbprzewrosk1@wp.pl 

Poniedziałek-piątek  

8.00-15.00 

Nieodpłatna pomoc dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem, 

świadkom oraz osobom im 

najbliższym: 

-pomoc prawna, w tym 

alternatywnych metod 

rozwiązywania konfliktów 

-pomoc psychologiczna, 

psychoterapia  

-pokrywanie kosztów świadczeń 

zdrowotnych, lekarstw w zakresie, 

w którym lek nie podlegałby 

TAK NIE 



11 
 

refundacji lub w części, w której 

nie jest refundowany, wyrobów 

medycznych,  w tym materiałów 

opatrunkowych, przedmiotów 

ortopedycznych oraz środków 

pomocniczych,  w zakresie 

niezbędnym w procesie 

leczniczym doznanego uszczerbku 

na zdrowiu wynikającego z 

przestępstwa lub jego następstw 

-pokrywanie kosztów związanych 

z kształceniem w szkołach i w 

przedszkolach publicznych,  w tym 

w ramach indywidualnego 

nauczania, a także w przypadku 

realizacji obowiązku 

przedszkolnego, szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą, 

-finansowanie okresowych dopłat 

do bieżących zobowiązań 

czynszowych i opłat za energię 

cieplną, energię elektryczną, gaz, 

wodę, opał, odbiór nieczystości 

stałych i płynnych za lokal 

mieszkalny lub dom 

jednorodzinny, do którego osoba 

uprawniona posiada tytuł prawny 

-finansowanie przejazdów 

środkami komunikacji publicznej 

lub pokrywanie kosztów  

transportu związanych z 

uzyskiwaniem świadczeń 

pomocowych 

-pokrywanie kosztów żywności 

-pokrywanie kosztów zakupu 

odzieży, bielizny, obuwia, 

środków czystości i higieny 

osobistej 

-finansowanie kosztów 

zorganizowanego wyjazdu 

uprawnionego małoletniego  
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-finansowanie kosztów wyjazdu  

a)osoby uprawnionej wraz z 

małoletnim, nad którym sprawuje 

pieczę 

b)uprawnionego małoletniego 

wraz z osobą, pod której pieczą 

pozostaje, podczas którego 

udzielana będzie pomoc 

-pomoc świadkom i osobom im 

najbliższym poprzez udzielanie 

pomocy psychologicznej 

14.  Ropczyce/ 

Powiat 

Ropczycko-

Sędziszowski  

Podkarpacki  Ośrodek 

Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

Lokalny Punkt 

Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w 

Ropczycach 

ul. 

Konopnickiej 3 

39-100 

Ropczyce 

Tel: 17/ 862-01-22 

698-896-191 

 

e-mail: porso@poczta.onet.pl 

 

Środa, czwartek  

Godz. 9.00-14.00 

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodki 

Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w Rzeszowie, 

Strzyżowie, Łańcucie, Leżajsku, 

Dębicy i Ropczycach.  

 

1)Poradnictwo prawne dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem 

przemocy w rodzinie i osób im 

najbliższym 

 

2)Poradnictwo psychologiczne da 

osób pokrzywdzonym 

przestępstwem przemocy w 

rodzinie, osób im najbliższym oraz 

świadkom tych przestępstw  

 

3)W szczególnych i uzasadnionych 

przypadkach  zapewniony jest 

zwrot kosztów tymczasowego, 

krótkotrwałego schronienia dla ok. 

2 osób na rok. W niektórych 

przypadkach udzielana jest 

doraźna pomoc materialna  

4)Klienci są przyjmowani po 

uprzednim umówieniu się 

telefonicznym lub osobistym. 

 

NIE Zapewniony 

jest zwrot 

kosztów 

tymczasowego, 

krótkotrwałego 

schronienia dla 

ok. 2 osób / rok 

15.  Rzeszów/ Powiat 

Rzeszowski 

Podkarpacki Ośrodek 

Rozwoju 

ul. Fredry 4 

pok. 57-58  

Tel: 17/ 862-01-22 

796-600-429 

Poniedziałek godz: 

8.00-15.00 

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodki 

Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

NIE Zapewniony 

jest zwrot 
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Społeczeństwa 

Obywatelskiego  

Osobom 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w 

Rzeszowie  

35-959 

Rzeszów 

 

e-mail: porso@poczta.onet.pl 

Wtorek godz: 13.00-

20.00 

Środa godz: 8.00-

15.00 

Czwartek godz: 

8.00-15.00 

Piątek godz: 8.00-

15.00 

Sobota godz: 8.00-

13.00 

Przestępstwem w Rzeszowie, 

Strzyżowie, Łańcucie, Leżajsku, 

Dębicy i Ropczycach.  

 

1)Poradnictwo prawne dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem 

przemocy w rodzinie i osób im 

najbliższym 

 

2)Poradnictwo psychologiczne da 

osób pokrzywdzonym 

przestępstwem przemocy w 

rodzinie, osób im najbliższym oraz 

świadkom tych przestępstw  

 

3)W szczególnych i uzasadnionych 

przypadkach udzielana jest 

doraźna pomoc materialna  

4)Klienci są przyjmowani po 

uprzednim umówieniu się 

telefonicznym lub osobistym. 

kosztów 

tymczasowego, 

krótkotrwałego 

schronienia dla 

ok. 2 osób / rok  

16.  Rzeszów Stowarzyszenie na 

Rzecz Kobiet 

„VICTORIA” 

ul. 

Jagiellońska 

4/7 

35-027 

Rzeszów 

 

Tel: 606-891-917 

 

e-mail: 

victoria.projekty@o2.pl 

Wtorek-Środa  

Godz: 9.00-13.00 

Rodzaj wsparcia: 

-doradztwo  

-pomoc prawna 

 

 

NIE NIE  

17.  Rzeszów 

 

 

Stowarzyszenie  

Wsparcia 

Osób i Rodzin 

„ORCHIDEA” 

 

ul. 

Rzeszowska 

3/1 

36-051 Górno 

e-mail:  

stowarzyszenieorchidea@inter

ia.pl 

Stowarzyszenie 

działa przez cały 

rok  

1)Pomoc rodzinom i osobom w 

trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównanie szans tych rodzin i 

osób 

2)Przeciwdziałanie przemocy 

domowej oraz ochrona jej ofiar 

poprzez działania profilaktyczne, 

interwencyjne i edukacyjne 

3)Wdrażanie prawidłowych 

metod wychowawczych w 

stosunku do dzieci i młodzieży w 

rodzinach 

4)Wspieranie wychowawczej i 

resocjalizacyjnej funkcji rodziny 

TAK NIE  
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5)Działalność wspomagającą 

rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych 

6)Promowanie i organizowanie 

wolontariatu, szczególnie w 

sprawach pomocy rodzinom 

potrzebującym wsparcia 

7)Współpraca z organizacjami 

pożytku publicznego  

18.  Strzyżów/ 

Powiat 

Strzyżowski  

 

Podkarpacki  

Ośrodek Rozwoju 

Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

Lokalny Punkt 

Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w 

Strzyżowie 

ul. Fredry 4/58 

35-959 

Rzeszów 

 

 

Miejsce 

udzielania 

porad: 

ul. Parkowa 7 

Pok. 108 

 

38-100 

Strzyżów 

(siedziba 

PCPR w 

Strzyżowie) 

 

Tel: 17/ 862-01-22 

510-114-691 

 

e-mail: porso@poczta.onet.pl 

Osoba pierwszego 

kontaktu 

Środa i piątek  

Godz: 9.00-14.00 

 

Dyżur psychologa, 

prawnika- po 

wcześniejszym 

umówieniu  

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodki 

Pomocy Osobom 

Pokrzywdzonym Przestępstwem 

w Rzeszowie, Strzyżowie, 

Łańcucie, Leżajsku, Dębicy i 

Ropczycach.  

 

1)Poradnictwo prawne dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem 

przemocy w rodzinie i osób im 

najbliższym 

 

2)Poradnictwo psychologiczne da 

osób pokrzywdzonym 

przestępstwem przemocy w 

rodzinie, osób im najbliższym 

oraz świadkom tych przestępstw  

 

3)W szczególnych i 

uzasadnionych przypadkach 

udzielana jest doraźna pomoc 

materialna  

4)Klienci są przyjmowani po 

uprzednim umówieniu się 

telefonicznym lub osobistym. 

 

NIE NIE  

19.  

Miasto 

Tarnobrzeg 

 

Stowarzyszenie  

Kobiety Wobec  

Przemocy  

Alkoholowej 

W Rodzinie  

ul. Konstytucji 

3-go Maja 11 

39-400 

Tarnobrzeg 

Tel:  

509-456-056 

 

e-mail: swietlicsbg@o2.pl 

Świetlica jest czynna 

od poniedziałku do 

piątku w godz. 

14.00-18.00 

Punkt Konsultacyjny 

jest czynny we 

1)Prowadzenie świetlicy dla dzieci 

i młodzieży z rodzin dotkniętych 

problemem przemocy oraz rodzin 

o niskim statusie materialnym. 

2)Prowadzenie Punktu 

Konsultacyjnego dla Kobiet 

Całodobowe  

NIE 

 

Całorocznie  

TAK 

NIE 
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wtorki i czwartki w 

godz. 17.00-19.00 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

3)Poradnictwo i wsparcie 

psychologa i pedagoga, terapeutów 

oraz osób przygotowanych i 

przeszkolonych do pracy z 

osobami dotkniętymi przemocą 

domową  

 Stowarzyszenie  

Praktyczne 

„BRZEG” 

ul. Skarbka 30 

39-400 

Tarnobrzeg  

Tel: 604-547-349 

 

e-mail: 

chabelgosia@gmail.com 

brak 1)Wspieranie rozwoju dzieci i 

młodzieży 

2)Propagowanie zdrowego stylu 

życia wśród młodzieży  

3)Prowadzenie zajęć 

profilaktycznych z dziećmi i 

młodzieżą  

4)Prowadzenie poradnictwa 

psychologicznego, 

pedagogicznego 

5)Organizowanie i prowadzenie 

grup terapeutycznych, terapii 

indywidualnej i terapii rodzinnej  

 

Całodobowe  

NIE 

 

Całorocznie  

TAK 

NIE  

 Okręgowy Ośrodek 

Pomocy Osobom  

Pokrzywdzonym  

Przestępstwem  

Aleja 

Niepodległości 

9 

39-400 

Tarnobrzeg  

Tel: 530-100-330 

 Osoba pierwszego kontaktu  

 

Poniedziałek  

14.00-19.00 

Wtorek 

8.00-15.00 

Środa 

13.00-20.00 

Czwartek 

8.00-15.00 

Piątek 

8.00-15.00 

Sobota 

8.00-13.00 

1)Świadczenie pomocy przez 

osoby pierwszego kontaktu 

2)Całodobowy dyżur telefoniczny 

dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem  

3)Pomoc prawna, psychologiczna, 

psychoterapeutyczna i 

psychiatryczna  

4)Pomoc materialna  

5)Finansowanie szkoleń i kursów 

podnoszących kwalifikacje 

zawodowe  

6)Pokrywanie kosztów świadczeń 

zdrowotnych , lekarstw, wyrobów 

medycznych.  

NIE NIE  

20.  Sanok/ 

Gmina Miasta 

Sanok  

Stowarzyszenie  

„ELEUSIS” 

W Sanoku  

ul. Zielona 39 

38-500 Sanok 

Tel: 605-049-146 

e-mail: kchowaniec1@02.pl 

Kontakt 

telefoniczny, 

ustalenie daty i 

godziny spotkania  

1)Prowadzenie poradnictwa 

pedagogicznego 

2)Udzielanie pomocy rodzinom 

niewydolnym wychowawczo 

3)Inicjowanie tworzenia 

NIE NIE 
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przyjacielskich grup wsparcia dla 

dzieci i młodzieży ze środowisk 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 

21.  

Sędziszów  

Małopolski 

 

Parafialny  

Zespół „Caritas” 

przy parafii  

pw. Miłosierdzia 

Bożego  

 

ul. Potockich 

17 

39-120 

Sędziszów 

Małopolski  

Tel: 

501-239-865  

 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu z 

członkami zespołu 

Pomoc: 

-finansowa 

-rzeczowa 

NIE NIE 

Parafialny  

Zespół „Caritas” 

Przy parafii 

Pw. Narodzenia  

NMP 

 

ul. Jana 

Pawła II 27 

39-120 

Sędziszów 

Małopolski 

 

Tel: 

17/ 221-62-40 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu z 

członkami zespołu 

Pomoc: 

-finansowa 

-rzeczowa 

NIE NIE 

Klasztor 

Braci 

Kapucynów 

 

ul. Jana 

Pawła II 42 

39-120 

Sędziszów 

Małopolski 

 

Tel: 

17/ 221-60-54 

Po wcześniejszym 

uzgodnieniu z 

członkami zespołu 

Pomoc: 

-finansowa 

-rzeczowa 

NIE NIE 

23. Zarszyn Krąg Stowarzyszenia 

Pomoc Rodzinie im. 

św. ks. Zygmunta 

Gorazdowskiego w 

Nowosielcach  

 

ul. Floriana 2 

38-533 

Nowosielce  

Tel. 609-225-832 Według potrzeb 1)Udzielanie pomocy socjalnej  

2)Udzielanie wsparcia duchowego 

3)Udzielanie pomocy w nauce  

4)Przydzielanie stypendium dla 

biednych dzieci  

5)Prowadzenie pracy 

wychowawczo-oświatowej  

6)Prowadzenie zajęć rekreacyjno-

sportowych 

7)Przeciwdziałania alkoholizmowi 

i narkomanii  

TAK NIE  

 

 

 


