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Wprowadzenie
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w
przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1390), ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, ze zm.) lub ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 487). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie wymaga kompleksowych, długofalowych
oraz interdyscyplinarnych działań o szerokim zakresie.
Opracowanie oraz udostępnianie właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych,
prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych/miejskich policji oraz gminom
wchodzącym w obręb powiatu informatorów zawierających dane teleadresowe podmiotów
oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w
szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest
zadaniem własnym powiatu, określonym w Krajowym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (Uchwała Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29
kwietnia 2014 r; Dziennik Urzędowy RP z 2014 r. poz. 445);
Potrzeba opracowania informatora podyktowana jest również skalą problemu na terenie
powiatu.

I.

Formy pomocy rodzinie dotkniętej przemocą domową

W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania przemocy w rodzinie
jeden z przedstawicieli podmiotów do tego upoważnionych, o których mowa w art. 9d
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Policja,
pomoc społeczna, oświata, ochrona zdrowia, gminna komisja rozwiązywania problemów
alkoholowych), wszczyna procedurę „Niebieska Karta” w oparciu, o którą w/w podmioty
podejmują działania pomocowe w środowisku. Oryginał wypełnionego formularza A
„Niebieskiej Karty” przekazywany jest do
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w terminie 7 dni). Kopia pozostaje w dokumentacji
podmiotu wszczynającego procedurę.
Osobie/rodzinie dotkniętej problemem przemocy udziela się bezpłatnej pomocy, w
szczególności w formie:
• poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i
rodzinnego;
• interwencji kryzysowej i wsparcia;
• ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym
przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny
mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
• zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w
specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
• badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z
użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o
rodzajów uszkodzenia ciała w związku z przemocą w rodzinie;
• zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do
zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu
mieszkania.
• wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stosuje się przewidziane w niniejszej
ustawie środki mające na celu zapobieganie ich kontaktowaniu się z osobami
pokrzywdzonymi oraz oddziaływania korekcyjno-edukacyjne.
II.
Zakres
działań podmiotów
udzielających pomocy
w
obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (realizuje zadania powiatu):
• opracowuje i realizuje powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
• prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, zapewniając potrzebującym mieszkańcom
Powiatu specjalistyczną, bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną
oraz poradnictwo socjalne;
• organizuje program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
oraz prowadzi monitoring zachowań uczestników programu po jego zakończeniu;
• udziela informacji osobom ubiegającym się o pomoc o przysługujących im
prawach i uprawnieniach;

•

przeprowadza szkolenia dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu oraz
doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu;
• współpracuje z kościołami lub związkami wyznaniowymi na danym terenie w celu
wprowadzenia elementów edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach
działania poradni prowadzonych przez kościoły lub związki wyznaniowe lub do
programów nauk przedmałżeńskich;
• nawiązuje współpracę z instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami
pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnia informacje w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. pomocy:
medycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej;
• prowadzi działania edukacyjne wśród dzieci, młodzieży i rodziców przy współpracy z
placówkami oświatowymi;
• prowadzi lub uczestniczy w lokalnych kampaniach społecznych dot. przemocy w
rodzinie;
• corocznie aktualizuje na stronach internetowych powiatów bazę teleadresową
podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie;
Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób
stosujących przemoc w rodzinie. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie kierowane są w szczególności do osób skazanych za
czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie oraz innych osób, które zgłoszą się
do uczestnictwa w programie.
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie
prowadzone są w celu:
1)
powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem
przemocy;
2)
rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
3)
kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania
przemocy w rodzinie;
4)
uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za
stosowanie przemocy;
5)
zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w
rodzinie;
6)
zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie
bez stosowania przemocy;
7)
uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
Nabór do uczestnictwa w programie prowadzi pracownik Punktu Interwencji Kryzysowej
PCPR w Kościerzynie. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez specjalistów w siedzibie
PCPR, w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w grupie. Planowany
termin rozpoczęcia zajęć: 4.09.2019, godz. 16.30. Zajęcia grupowe poprzedzone są
spotkaniem indywidualnym z trenerem w czasie którego budowana jest motywacja
uczestnika do udziału w zajęciach oraz podpisywany jest kontrakt.

Zadania gminy
Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
a)
opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
b)
prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w
szczególności
poprzez
działania
edukacyjne
służące
wzmocnieniu
opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach
zagrożonych przemocą w rodzinie;
c)
zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach
wsparcia;
d)
tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
Działania na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie mają charakter
interdyscyplinarny, a więc opierają się na współpracy służb, które dysponując wiedzą,
doświadczeniem, narzędziami oraz kompetencjami w danej dziedzinie łączą swoje siły,
celem udzielenia kompleksowej pomocy rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminy obowiązek tworzenia
zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład
zespołu obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:
•
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
•
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
•
Policji;
•
oświaty;
•
ochrony zdrowia;
•
organizacji pozarządowych;
•
kuratorskiej służby sądowej;
W skład zespołu mogą wchodzić również prokuratorzy oraz przedstawiciele innych
podmiotów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Do zadań zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
należy:
• opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy;
• prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w
szczególności
poprzez
działania
edukacyjne
służące
wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach
zagrożonych przemocą;
• zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
• tworzenie grup roboczych;
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na
celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym;
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

• prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań;
• powoływanie grup roboczych;
• dokumentowanie działań Zespołu oraz grup roboczych;
• koordynowanie działań instytucji realizujących procedurę Niebieska Karta.
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych
• współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi;
• przeprowadza dokładne rozeznanie sytuacji;
• wzywa osobę nadużywającą alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą,
informującą prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich;
• udziela wsparcia osobom poszkodowanym;
• informuje członków rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów
alkoholowych i przemocy domowej;
• w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia
organy ścigania;
• w razie konieczności powiadamia ośrodek pomocy społecznej i wnioskuje o objęcie
rodziny działaniami zgodne z kompetencjami;
• wnioskuje do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od
alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;
• współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy
domowej w środowisku lokalnym;
• podejmuje działania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września
2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska
Karta”;
• prowadzi poradnictwo specjalistyczne w zakresie terapii uzależnienia od alkoholu oraz
pomocy psychologicznej.
Policja
• współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi;
• udziela osobom poszkodowanym niezbędnej pomocy, w tym organizowanie
niezwłocznego dostępu do pomocy medycznej;
• podejmuje czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia osób, co do
których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą oraz środki przymusu
bezpośredniego i zatrzymanie wobec osób, które stosują przemoc w rodzinie;
• przeprowadza z osobami podejrzewanymi o stosowanie przemocy rozmów o
odpowiedzialności karnej za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą
najbliższą oraz wzywa sprawców przemocy do zachowania zgodnego z prawem i
zasadami współżycia społecznego;
• przeprowadza na miejscu zdarzenia, w przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności
procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach koniecznych do zabezpieczenia
śladów i dowodów przestępstwa;
• podejmuje działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym
występować w rodzinie, w szczególności składa systematyczne wizyty sprawdzające
stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych przez zespół
interdyscyplinarny lub grupę roboczą.

Ośrodek pomocy społecznej
• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie;
• udziela kompleksowych informacji o: możliwościach uzyskania pomocy,
psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o
instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc; możliwościach
podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby lub rodziny, co do
której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
• organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby
pokrzywdzonej;
• zapewnia osobie, w zależności od potrzeb, schronienia w całodobowej placówce
świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie;
• udziela pomocy finansowej oraz niepieniężnej w formie dożywiania dzieci w szkołach;
• podejmuje inne działania wynikające z pracy w grupach roboczych i zespole
interdyscyplinarnym.
Oświata
• współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi;
• diagnozuje sytuację i potrzeby osoby co, do której istnieje podejrzenie, że jest
dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
• udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub
osobie najbliższej o
możliwościach
uzyskania
pomocy
psychologicznej,
prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz formach wsparcia rodzinie i dziecku,
świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na
rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
Ochrona zdrowia
• współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi;
• każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o
uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu
przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie;
• jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska
Karta — A” wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta
została przewieziona.
Organizacje pozarządowe
• współpracują z zespołem interdyscyplinarnym i grupami roboczymi;
• podejmują działania na rzecz niesienia pomocy i wyrównywania szans osób
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz dotkniętych przemocą w rodzinie.
Szczególnie działania skierowane są na podejmowanie inicjatyw z myślą o dzieciach i
młodzieży np. organizowanie letniego wypoczynku, zajęć socjoterapeutycznych,
udzielenie wsparcia psychologicznego.
Kuratorska służba sądowa
• udziela członkom zespołu interdyscyplinarnego informacji o obowiązującym stanie
prawnym w zakresie oddziaływania prawnego na osoby stosujące przemoc w rodzinie,

•

zwłaszcza na etapie postępowania wykonawczego w szczególności w trakcie
sprawowania dozoru lub postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych;
uczestniczy w pracach grup roboczych dotyczących osób lub rodzin, które
jednocześnie pozostają pod dozorem lub nadzorem kuratora.

III.
Baza teleadresowa podmiotów na terenie Powiatu Kościerskiego udzielających
pomocy w związku z przemocą w rodzinie:
1.

Punkt Interwencji Kryzysowej

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie
ul. ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 681 53 87,
667-761-455
e-mail: pik@powiatkoscierski.pl
Punkt Interwencji Kryzysowej realizuje bezpłatną pomoc specjalistyczną dla mieszkańców
Powiatu Kościerskiego, w tym także dla osób doświadczających przemocy.
Celem ustalenia terminu spotkania ze specjalistą należy skontaktować się
telefonicznie lub osobiście w siedzibie PCPR, pokój 13, parter.
Poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.30 – 15.30
środa: 7.30 – 17.00
piątek: 7.30 – 14.00
OFERTA:
Interwencja kryzysowa
Formą pomocy psychologicznej, która polega na kontakcie terapeutycznym zmierzającym
do zapewnienia wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i zredukowaniu lęku
oraz w dalszym etapie do wyznaczania celów i zmiany sytuacji klienta.
Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie:
Organizatorem programu jest PCPR w Kościerzynie. Nabór do uczestnictwa w programie
prowadzi pracownik PIK. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez specjalistów w
siedzibie PCPR, w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych (17 spotkań co środę).
Udział w zajęciach grupowych poprzedzony jest spotkaniem indywidualnym z trenerem
programu. Zajęcia rozpoczynają się 4 września 2019, godz. 16.30 – 20.00.
Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice.
Warsztat edukacyjny dla rodziców małych dzieci, składający się z 12 godzin
nieodpłatnych zajęć grupowych. Osoby chętne do udziału w warsztacie mogą zgłaszać
się telefonicznie lub osobiście w PIK.
Planowany termin realizacji zajęć: 6,13,20 listopada 2019, godz. 15.00 – 19.00.

2.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Kościerzynie
Stowarzyszenie OVUM
ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 776 40 67
e-mail: biuro@ovum.org.pl

OFERTA:
Pomoc prawna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem z użyciem przemocy.
Pomoc psychologiczna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz świadków.
Pomoc materialna służąca zmniejszaniu skutków doświadczonego przestępstwa.
- kontakt możliwy także za pośrednictwem PIK
3.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 681 53 87
e-mail: tzn@powiatkoscierski.pl
OFERTA:
Punkt czynny jest w każdy czwartek w godzinach: 15.30 – 17.30. Oferuje poradnictwo i
konsultacje dla młodzieży i rodziców. Prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia
leczenia. Udzielanie informacji o działaniach instytucji w zakresie pomocy osobom
uzależnionym i współuzależnionym. Prowadzenie działań profilaktycznych dla szkół.
4.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kościerzynie
ul. Słoneczna 1, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 48 61
e-mail: ppp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl

OFERTA:
Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku. W celu umówienia się na spotkanie
należy zgłosić się osobiście i złożyć wniosek. Poradnia udziela wsparcia rodzicom i ich
dzieciom kształcącym się na terenie powiatu kościerskiego w postaci:
- diagnoza dziecka
- wsparcia dla rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi
- działań profilaktycznych
- spotkań edukacyjnych dla rodziców pt. „Szkoła dla rodziców”

5.

Centrum Zdrowia Psychicznego
Alojzego Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 07 77
e-mail: czp@szpital.koscierzyna.pl

OFERTA:
Punkt zgłoszeniowo - koordynacyjny czynny w godz.: 8.00-18.00 od poniedziałku do
piątku. Kontakt osobisty lub za pośrednictwem telefonu interwencyjnego. Centrum udziela
wsparcia osobom dorosłym w zakresie:
- konsultacji, terapii psychologicznej i psychiatrycznej,
- opieka psychiatryczna w środowisku lokalnym
lekarz kierujący Centrum Zdrowia Psychicznego: dr Piotr Stoń

6.

Policja – numer alarmowy 997 lub 112

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie
ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 2
83-400 Kościerzyna
kppkoscierzyna@pomorska.policja.gov.pl
Komendant powiatowy Policji w Kościerzynie: insp. Marcin Piotrzkowski
p.o. I Zastępcy Komendanta powiatowego Policji w Kościerzynie kom. Adam Bork
Kierownik ds. nieletnich, wykroczeń i dzielnicowych KPP w Kościerzynie asp. sztab.
Wiesław Bielawa
Posterunek Policji w Liniewie
telefon +48 58 680 32 70,
83-420 Liniewo ul. Wiśniowa 2,
p.o. Kierownik: st. asp. Grzegorz Puzdrowski
Posterunek Policji w Dziemianach
telefon +48 58 680 32 80,
83-425 Dziemiany ul. 8 Marca 1,
Kierownik: asp. szt. Grzegorz Konopa
Posterunek Policji w Karsinie
telefon +48 58 680 32 86,
83-440 Karsin ul. Długa 33,
Kierownik: st. asp. Remigiusz Ciężak

7.
Lp.

Nazwa zespołu

Zespoły Interdyscyplinarne
adres

przewodniczący

ul. J. Brzechwy 5, 83-400
Kościerzyna
e-mail:
mops@koscierzyna.gda.pl
tel. 58 686 60 66,
58 686 48 23

Rafał Mikołajczyk

1.

Miejski Zespół
Interdyscyplinarny

2.

Zespół
Interdyscyplinarny
gminy Kościerzyna

ul. Strzelecka 9, 83-400
Kościerzyna
e-mail: gops@koscierzyna.pl
tel. 58 686 65 57

Barbara Ciężka

3.

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
w Nowej Karczmie

ul. Gdańska 6, 83-404 Nowa
Karczma
e-mail: ops@nowakarczma.pl
tel. 58 680 06 47

Bogusława Klaman

4.

Gminny Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w
Rodzinie

ul. Dworcowa 3, 83-420
Liniewo
e-mail: gopsliniewo@op.pl
tel. 58 687 85 37

Bożena Wardyn

5.

Zespół
Interdyscyplinarny
w Starej Kiszewie

ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara
Kiszewa
tel 58 687 60 27

Józef Kaszubowski

6.

Zespół
Interdyscyplinarny
w Dziemianach

ul. 8 Marca 3, 83-425
Dziemiany
e-mail: gops@dziemiany.pl
tel. 58 688 05 84

Jolanta Las

7.

Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w
Rodzinie w Lipuszu

ul. Wybickiego 27,
83-424 Lipusz
e-mail: ops@lipusz.pl
tel. 58 687 21 03

Katarzyna Laska

8.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ośrodki pomocy społecznej

Nazwa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościerzynie
ul. J. Brzechwy 5, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 60 66, 58 686 48 23
e-mail: mops@koscierzyna.gda.pl
dyrektor: Sylwia Trzebiatowska Glok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kościerzynie
ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 65 57
e-mail: gops@koscierzyna.pl
kierownik: Barbara Ciężka
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowej Karczmie
ul. Gdańska 6, 83-404 Nowa Karczma
tel. 58 680 06 47
e-mail: ops@nowakarczma.pl
kierownik: Bogusława Klaman
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Liniewie
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
tel. 58 687 85 37
e-mail: gopsliniewo@op.pl
kierownik: Bożena Wardyn
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Starej Kiszewie
ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 58 687 60 27
e-mail: gops@starakiszewa.pl
kierownik: Józef Kaszubowski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziemianach
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
tel. 58 688 05 84
kierownik: Jolanta Las
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lipuszu
ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz
tel. 58 687 45 15 w. 25
kierownik: Sławomira Kiedrowska

OFERTA

- wsparcie w trudnych
sytuacjach życiowych
- wsparcie socjalne,
psychologiczne i prawne
dla osób
doświadczających
przemocy
- realizacja procedury
Niebieskie Karty
- działania profilaktyczne,
uzależnienia

9.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Nazwa
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Kościerzynie
ul. J. Brzechwy 5, 83-400
Kościerzyna
tel. 58 686 60 66, 58 686 48 23
e-mail: mops@koscierzyna.gda.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Kościerzynie
ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 686 65 57
e-mail: gops@koscierzyna.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Nowej Karczmie
ul. Gdańska 6, 83-404 Nowa
Karczma
tel. 58 680 06 47
e-mail: ops@nowakarczma.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Liniewie
ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo
tel. 58 687 85 37
e-mail: gopsliniewo@op.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Starej Kiszewie
ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara
Kiszewa
tel. 58 687 60 27
e-mail: gops@starakiszewa.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Dziemianach
ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany
tel. 58 688 05 84
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Lipuszu
ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz
tel. 58 687 45 15 w. 25

OFERTA

- prowadzenie rozmów
motywujących do leczenia
- prowadzenie rozmów z
rodzinami osób uzależnionych
w ramach procedury
zobowiązywania do leczenia
- uczestnictwo w pracy zespołu
- prowadzenie wywiadów
środowiskowych w ramach
procedury zobowiązywania do
leczenia odwykowego
- aktywne działania z obszaru
profilaktyki.

10.
Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie
ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 1
83-400 Kościerzyna
tel. (58) 6864798, 6848167 fax. (58) 6864799
e-mail: koscierzyna@gdansk.po.gov.pl
Prokurator Rejonowy – Agnieszka Respondek
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Izabela Niewiadomska
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Godziny przyjmowania interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00
(po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania we właściwym sekretariacie).
11.
Sąd Rejonowy
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Dworcowa 2, 83-400 Kościerzyna
I piętro, pok. nr 1.01
fax 58 686-26-69
tel. 58 686-32-97
e-mail: rodzinny@koscierzyna.sr.gov.pl
Właściwość wydziału: sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru
należącego do miasta Kościerzyna oraz gmin: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo,
Lipusz, Nowa Karczma i Stara Kiszewa.
Przewodnicząca Wydziału: SSR Małgorzata Peplińska
Przedmiot działania: rozpatruje sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 1
83-400 Kościerzyna
obsługa zespołu: pok. 2.11, tel. (58) 686 93 13, fax (58) 686 93 45
e-mail: kuratorzy@koscierzyna.sr.gov.pl
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej wykonuje orzeczenia w sprawach karnych,
rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Kościerzynie
Kierownik zespołu: Paweł Liedtke

12.

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
Rusocin, powiat gdański, ul. Macieja Rataja 10,
83-031 Rusocin
Telefon/Fax: 58 691 19 36
Telefon komórkowy: 511 050 745
e-mail: sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl
Gdynia, ul. Biskupa Dominika 25, 81-402 Gdynia
Tel: 58 354 68 64
Telefon interwencyjny: 58 622 22 22
e-mail: sow@zpsgdynia.pl
Czas pracy Ośrodka: 24 godziny na dobę

•
•
•
•
•
•
•
•

OFERTA:
rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy,
opracowania planu pomocy,
poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego,
prowadzenia terapii indywidualnej,
prowadzenia grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w
rodzinie,
udzielania konsultacji wychowawczych,
ochrony ofiar przemocy przed osobą stosującą przemoc,
zapewnienia czasowego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie.

13.

Inne ważne adresy i numery telefonów

•

numer alarmowy 112;

•

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
tel. 800 120 002;

•

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111;

•

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100

IV.
•
•
•

•

•

•

Akty prawne oraz inne dokumenty stanowiące bazę do sporządzenia informatora
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z
2015 r. poz. 1390);
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.0.1508 t.j.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 Nr 209 poz.
1245);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.02.2011 r. w sprawie
standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia
dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach,
szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących
oddziaływania korekcyjno – edukacyjne” (Dz.U. 2011 Nr 50 poz. 259);
Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (Uchwała
Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r; Dziennik Urzędowy RP z 2014 r. poz.
445);
Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w powiecie kościerskim na lata 2017 - 2O2O przyjęty Uchwałą Nr
XXXIV/14/2017 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 15 lutego 2O17 r.

•

Powiatowy Program Oddziaływań korekcyjno - Edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie w powiecie kościerskim na lata 2O17 -2O2O przyjęty Uchwałą Nr
XXXIV/15/2017 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 15 lutego 2O17 r.

•

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościerskiego na lata
2016 -2021 przyjęta Uchwałą Nr XXI/1/2016 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 2O
stycznia 2016r.

