LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIEDLECKIEGO
Lp.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres i dane kontaktowe
(w tym strona www, numer
telefonu)

Dni i godziny
działalności

Kryteria dostępu
do usługi

1

2

3

4

5

6

1.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Domanicach

- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej

2.

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
w Domanicach

- Praca socjalna
- Pomoc finansowa
-Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej

3.

Punkt Konsultacyjny
w Domanicach

- Wsparcie psychologiczne, prawne i terapeuty uzależnień

4.

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
w Domanicach

- Udzielanie informacji o konsekwencjach nadużywania alkoholu
- Przekazywanie adresów placówek udzielających wsparcia specjalistycznego.

5.

Gminny Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Korczewie

6.

Zespół Interdyscyplinarny
w Korczewie

7.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Kotuniu

8.

Zespół Interdyscyplinarny
w Kotuniu

9.

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Mokobodach

- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
- Realizacja procedury Niebieskiej Karty
- Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc osobom pokrzywdzonym,
policją, prokuraturą
- Udzielanie wszelkiej pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy wg
indywidualnych potrzeb mieszkańców gminy Korczew.
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
- Integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów
- 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
udzielania pomocy w środowisku lokalnym
- Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Domanice 52
08-113 Domanice
tel. 256312983
fax. 256312982
email: gopsdomanice@wp.pl

Pn.-Pt.
7:30-15:30

zasięg Gminy
Domanice

Domanice 52
08-113 Domanice
tel. 256312983
fax. 256312982
email: gopsdomanice@wp.pl
Domanice 52
08-113 Domanice
tel. 256312983
fax. 256312982
email: gopsdomanice@wp.pl
Domanice 52
08-113 Domanice
tel. 256312983
fax. 256312982
email: gopsdomanice@wp.pl

Pn.-Pt.
7:30-15:30

zasięg Gminy
Domanice

zgodnie z
harmonogramem

zasięg Gminy
Domanice

zgodnie z
harmonogramem

zasięg Gminy
Domanice

ul. Ks. St. Brzóski 20a
08-108 Korczew
tel. 256312036
fax. 256312036
email: gops_korczew@pro.onet.pl

Pn. 9:00-17:00
Wt.-Pt. 7:30-15:30

zasięg Gminy
Korczew

ul. Ks. St. Brzóski 20a
08-108 Korczew
tel. 256312036
fax. 256312036
email: gops_korczew@pro.onet.pl

Pn.: 9:00-17:00
Wt.-Pt. 7:30-15:30

zasięg Gminy
Korczew

ul. Siedlecka 56c
08-130 Kotuń
tel./fax 256414363
email: kotun@ops.pl

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Kotuń

ul. Siedlecka 56c
08-130 Kotuń
tel./fax 256414363
email: kotun@ops.pl

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Kotuń

ul. Cmentarna 2
08-124 Mokobody
tel. 256411348, 253081727
email:

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Mokobody
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10.

Zespół Interdyscyplinarny
w Mokobodach

Punkt Konsultacyjny
dla osób uzależnionych,
współuzależnionych
11.
i zagrożonych
uzależnieniem
w Mokobodach
Punkt Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych i Wsparcia
Rodziny (Miejsko12. Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych)
w Mordach

- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
- 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
udzielania pomocy w środowisku lokalnym
- Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

ul. Cmentarna 2
08-124 Mokobody
tel. 256411348, 253081727
email:
gopsmokobody@op.pl
gops@mokobody.pl

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Mokobody

Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad
psychologicznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy

ul. Cmentarna 2
08-124 Mokobody
tel. 256411348, 253081727
email:
gopsmokobody@op.pl
gops@mokobody.pl

Pn. 8:00-11:00
po uprzednim
zgłoszeniu

zasięg Gminy
Mokobody

Poradnictwo dla osób uzależnionych, współuzależnionych i rodzin
dysfunkcyjnych

ul. Parkowa 9
08-140 Mordy
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 256415402
fax. 256415115
email: sekretariat@mordy.pl

Śr. 8:00-10:00

zasięg Miasta i
Gminy Mordy

Pn.- Czw.
8:00-16:00
Pt. 8:00-18:00

zasięg Miasta i
Gminy Mordy

Pn.- Czw.
8:00-16:00
Pt. 8:00-18:00

zasięg Miasta i
Gminy Mordy

ul. 3 Maja 2
08-107 Paprotnia
tel./fax: 256312193
email: gops_paprotnia@pro.onet.pl

Pn.- Pt.
7:30-15:30

zasięg Gminy
Paprotnia

ul. 3 Maja 2
08-107 Paprotnia
tel./fax: 256312193
email: gops_paprotnia@pro.onet.pl

Pn.- Pt.
7:30-15:30

zasięg Gminy
Paprotnia

ul. 11 Listopada 5
08-109 Przesmyki
tel./fax 256412387
email: gopsprzesmyki@gazeta.pl

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Przesmyki

Miejsko-Gminny Ośrodek
13. Pomocy Społecznej
w Mordach

- Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej
- Udzielanie wsparcia osobom i rodzinom w ramach pracy socjalnej
- Kierowanie osób do poradni specjalistycznych.

Zespół Interdyscyplinarny
14.
w Mordach

- Prowadzenie procedury Niebieskiej Karty
- Udzielanie pomocy i wsparcia członkom rodzin, w których występuje problem
przemocy w tym kierowanie do poradni specjalistycznych
- Praca z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy.

Gminny Ośrodek
15. Pomocy Społecznej
w Paprotni

Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania
16.
Przemocy w Rodzinie
w Paprotni

Gminny Ośrodek
17. Pomocy Społecznej
w Przesmykach

gopsmokobody@op.pl
gops@mokobody.pl

- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
- 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
- Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie

ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 256415402
fax. 256415115
email: sekretariat@mordy.pl
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 256415402
fax. 256415115
email: sekretariat@mordy.pl
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Zespół Interdyscyplinarny
18.
w Przesmykach

Gminny Ośrodek
19. Pomocy Społecznej
w Skórcu

20.

Zespół Interdyscyplinarny
w Skórcu

Gminny Ośrodek
21. Pomocy Społecznej
w Siedlcach

22.

Zespół Interdyscyplinarny
w Siedlcach

- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w celach zapobiegawczych
- Podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą
- Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów
pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą
- Monitorowanie sytuacji w rodzinach
- Kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego
- Współpraca z kuratorami sądowymi
- Kierowanie osób z problemami do Poradni Specjalistycznych.
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
- Diagnozowanie sytuacji rodziny
- Przekazywanie informacji o konsekwencjach popełnionych czynów
- Motywowanie do udziału w programach odziaływań korekcyjnoedukacyjnych
- Przeprowadzanie rozmów pod kątem nadużywania alkoholu i przemocy
w rodzinie
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny
/spotkania z
23.
psychologiem/
w Siedlcach

Wsparcie psychologiczne dla dorosłych i dzieci.

Gminny Ośrodek
24. Pomocy Społecznej
w Suchożebrach

- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej

ul. 11 Listopada 5
08-109 Przesmyki
tel./fax 256412387
email: gopsprzesmyki@gazeta.pl

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Przesmyki

ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec
tel. 256312851
fax.256312851
email: skorzec@ops.pl

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Skórzec

ul. Siedlecka 3
08-114 Skórzec
tel. 256312851
fax.256312851
email: skorzec@ops.pl

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Skórzec

Pn.,Wt.,Śr.,Pt.
8:00-16:00
Czw. 8:00-18:00

zasięg Gminy
Siedlce

Pn., Wt. Śr.,Pt.
8:00-16:00
Czw. 8:00-18:00

zasięg Gminy
Siedlce

Wt. 8:00-12:00
(osoby dorosłe)
2 x m-c pon.
12:00-16:00
(dzieci)

zasięg Gminy
Siedlce

Pn.- Pt.
7:30-15:30

zasięg Gminy
Suchożebry

ul. Asłanowicza 10
08-110 Siedlce
tel. 56330964; 256331790
fax. 256323630
email qops@qminasiedlce.pl

ul. Asłanowicza 10
08-110 Siedlce
tel. 256330964; 256331790
fax. 256323630
email qops@qminasiedlce.pl
ul. Asłanowicza 10
08-110 Siedlce
tel. 256330964; 256331790
fax. 256323630
email qops@qminasiedlce.pl

ul. Aleksandry Ogińskiej 11
08-125 Suchożebry
tel. 256314657
email: gops@suchożebry.pl
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- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
Zespół Interdyscyplinarny
25.
w Suchożebrach

Gminny Ośrodek
26. Pomocy Społecznej
w Wodyniach

27.

Zespół Interdyscyplinarny
w Wodyniach

Gminny Ośrodek
28. Pomocy Społecznej
w Wiśniewie

29.

Zespół Interdyscyplinarny
w Wiśniewie

30.

Punkt konsultacyjny
w Wiśniewie

Gminny Ośrodek
31. Pomocy Społecznej
w Zbuczynie

32.

Zespół Interdyscyplinarny
w Zbuczynie

Zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia osób dotkniętych
przemocą.
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
- Zwiększenie dostępności, skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie
- Podniesienie świadomości społecznej w sprawie przemocy domowej
- Informacja o możliwości uzyskania pomocy.
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
- Integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów
- 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 udzielania pomocy w środowisku lokalnym
- Inicjowanie działań w stosunku do osób podejrzanych o stosowanie
przemocy w rodzinie.
- spotkania grupy wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych
od alkoholu
- Wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej,
doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania
i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka
- Zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób
nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym
i osobom niepełnosprawnym
- Zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom
i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia
- Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii
społecznej, w tym przemocą w rodzinie
- Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie
- Stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie
- Przyznawanie i wypłacanie świadczeń
- Praca socjalna
- Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
- Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z
pomocy społecznej
Zespół koordynuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zadania Zespołu:
-integrowanie i koordynowanie działań,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym

ul. Aleksandry Ogińskiej 11
08-125 Suchożebry
tel. 256314657
email: gops@suchożebry.pl

Pn.- Pt.
7:30-15:30

zasięg Gminy
Suchożebry

ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie
tel. 256312658
fax. 256312658
email: gops@wodynie.eu

Pn.- Pt.
7:45-15:45

zasięg Gminy
Wodynie

ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie
tel. 256312658
fax. 256312658
email: gops@wodynie.eu

Pn.- Pt.
7:45-15:45

zasięg Gminy
Wodynie

ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
tel. 256417313
fax. 2564173131 wew.120
email: gops@wisniew.pl

Pn.-Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Wiśniew

ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew
tel. 256417313
fax. 2564173131 wew.120
email: gops@wisniew.pl

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Wiśniew

Pt. 8:30-11:30

zasięg Gminy
Wiśniew

ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel. 256416321
fax.256416390
email: gops@zbuczyn.pl

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Zbuczyn

ul. Jana Pawła II 1,
08-106 Zbuczyn
tel. 256416321
fax.256416390
email:
k.chojecka@gopszbuczyn.pl

Pn.- Pt.
8:00-16:00

zasięg Gminy
Zbuczyn

ul. Siedlecka 20,
08-112 Wiśniew
tel. 256417324

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU SIEDLECKIEGO
Lp.

Nazwa jednostki

Zakres poradnictwa

Adres i dane kontaktowe
(w tym strona www, numer
telefonu)

Dni i godziny
działalności

Kryteria dostępu
do usługi

1

2

3

4

5

6

ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel. 256416321
fax.256416390
email: gops@zbuczyn.pl
ul. Siedlecka 1
08-106 Zbuczyn
tel. 256416321
fax. 256416390
email:
k.chojecka@gopszbuczyn.pl

Pomoc prawna
4 godz. w m-cu
Pomoc
psychologiczna
8 godz. w m-cu

zasięg Gminy
Zbuczyn

Spotkania
odbywają
się w każdy
czwartek w
godz.18:00-20:00

zasięg Gminy
Zbuczyn

spotkania
odbywają się w
każdy
poniedziałek
w godz.17:0019:00

zasięg Gminy
Zbuczyn

Pn.- Pt.
8:15-16:15

zasięg Polska

Wt., Pt.
8:00-16:00

zasięg Powiat
Siedlecki

Warszawa
Przyjęcia
interesantów
codziennie w dni
robocze:
Pn. 9:00-17:00
Wt.-Pt. 9:00-15:00

zasięg Polska

Pn.–Pt. 8:1516:15

zasięg Polska

7 dni w tygodniu
w godz.
12:00–22:00
z wyłączeniem dni
ustawowo
wolnych od pracy.

zasięg Polska

Przyjęcia
interesantów
w Biurze:
Pn. 9:00-18:00
Wt.–Pt. 9:0015:00

zasięg Polska

przemocą w rodzinie,
-rozpowszechnianie informacji o instytucjach,
osobach i możliwościach udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
- 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
33.

Punkt konsultacyjny
w Zbuczynie

- Pomoc prawna
- Pomoc psychologiczna

Grupa wsparcia dla osób
doświadczających
34.
przemocy
w rodzinie w Zbuczynie

- Wsparcie osób doświadczającym przemocy w rodzinie
- Działania ukierunkowane na edukację dotyczącą zjawiska przemocy,
jego skutków psychologicznych i prawnych.

Grupa korekcyjno edukacyjna dla osób
35.
stosujących przemoc
w rodzinie w Zbuczynie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
redukcja zachowań agresywnych poprzez kształtowanie odpowiedzialności
za popełniane czyny przemocowe oraz zwiększenie bezpieczeństwa w
rodzinie poprzez uczenie umiejętności zdrowego komunikowania się i
zachowań alternatywnych wobec przemocy.
Praca ze sprawcą przemocy domowej mająca na celu:
- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc,
- uzyskanie przez sprawcę świadomości własnych zachowań przemocowych
wobec bliskich,
- rozpoznawanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających
zachowania przemocowe,
- opracowanie „planu bezpieczeństwa" zapobiegającemu użyciu siły
i przemocy,
- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w
rodzinie bez użycia agresji,
- naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, uczenia
się korzystania z pomocy innych,
- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć.

ul. Jana Pawła II 1
08-106 Zbuczyn
tel. 256416321
fax. 256416390
email:
a.izdebska@gopszbuczyn.pl

Urząd Ochrony
36. Konkurencji
i Konsumentów

Telefoniczną poradę prawną mogą uzyskać konsumenci, czyli osoby ﬁzyczne,
które na użytek prywatny kupiły towar lub usługę od przedsiębiorcy. Nie
udzielane są porady przedsiębiorcom (np. sprzedawcom) ani profesjonalistom
(np. prawnikom).

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Infolinia 801440220
Pn.-Pt. 8:00-18:00
Infolinia Konsumencka 222908916
Pn.-Pt. 8:00-18:00

Powiatowy Rzecznik
37. Konsumentów
w Siedlcach

38.

Rzecznik Praw
Obywatelskich

39. Rzecznik Praw Dziecka

udzielanie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony
konsumentów,
wytaczanie powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępowanie za jego zgodą
do toczącego się postępowania,
działanie wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą
zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a
przedsiębiorcą.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić
• każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa
• każdy, kto uważa, że jest nierówno traktowany z powodu tego, kim jest
• osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć się na nieludzkie traktowanie
Rzecznik działa też na rzecz osób, które nie zgłosiły się do niego, ale mogą
być pokrzywdzone wadliwymi przepisami albo sposobem ich stosowania.
Rzecznik stara się przeciwdziałać krzywdzie wskazując władzom, gdzie warto
zmienić albo udoskonalić prawo.
Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w szczególności:
prawa do życia i ochrony zdrowia,
prawa do wychowania w rodzinie,
prawa do godziwych warunków socjalnych,
prawa do nauki.
Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i
harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.

ul. Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce
tel. 256447216 wew. 104
email: tblazejczyk@powiatsiedlecki.pl

al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
INFOLINIA - 800676676
Pn. 10:00-18:00
Wt.-Pt. 8:00-16:00
Połączenie bezpłatne z telefonów
stacjonarnych oraz komórkowych
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. 225836600 połączenie bezpłatne
rpd@brpd.gov.pl

Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę

Telefon działa dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony.
Mogą się z nimi kontaktować osoby w trudnych sytuacjach życiowych, by
wyrażać swoje troski i rozmawiać o problemach. Konsultanci 116 111 nie dają
gotowych rad i rozwiązań, ale razem z dzwoniącymi piszącymi zastanawiają
się, jak najlepiej rozwiązać problem.

ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. 226160268
Infolinia 116-111 (połączenie
bezpłatne)

41. Rzecznik Praw Pacjenta

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta informuje m.in. o: prawach jakie przysługują
pacjentom, w tym przysługujących w konkretnej opisanej przez pacjenta
sprawie, sposobach rozwiązania zgłaszanego problemu m.in. wskazuje
praktyczne wskazówki i działania, które warto podjąć dochodząc swoich praw;
instytucjach lub urzędach, do których można zgłosić skargę lub które w
ramach swoich kompetencji mogą rozwiązać problem, pomaga rozwiać
wątpliwości odnośnie ewentualnego naruszenia praw pacjenta, zasadach
korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej, szczególnych uprawnieniach do

ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
tel. 225328250 kancelaria@rpp.gov.pl
800190590 – Infolinia czynna Pn.-Pt.
8:00-18:00

40.
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42.

Narodowy Fundusz
Zdrowia

Narodowy Fundusz
43. Zdrowia Delegatura
w Siedlcach

Zakład Ubezpieczeń
44.
Społecznych

świadczeń opieki zdrowotnej, drogach dochodzenia odszkodowania i
zadośćuczynienia,
w tym jak złożyć sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
funkcjonowaniu wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach
medycznych, możliwościach zgłaszania działań niepożądanych leków.
Infolinie Narodowego Funduszu Zdrowia informują m.in. o: danych
teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ,
danych teleadresowych placówek NFZ, zasadach korzystania z podstawowej
opieki zdrowotnej, zasadach i miejscach udzielania pomocy medycznej w
nocy, weekendy i święta, zasadach udzielania świadczeń i funkcjonowania
systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentach
potwierdzających prawo do świadczeń, systemu e-WUŚ, systemu ZIP,
wysokości składki, zasadach uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego, zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w
krajach Unii Europejskiej, zasadach korzystania i miejscach wykonywania
świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.
Infolinie Narodowego Funduszu Zdrowia informują m.in. o: danych
teleadresowych placówek medycznych i gabinetów mających umowę z NFZ,
danych teleadresowych placówek NFZ, zasadach korzystania z podstawowej
opieki zdrowotnej, zasadach i miejscach udzielania pomocy medycznej w
nocy, weekendy i święta, zasadach udzielania świadczeń i funkcjonowania
systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, dokumentach
potwierdzających prawo do świadczeń, systemu e-WUŚ, systemu ZIP,
wysokości składki, zasadach uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego, zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia zdrowotnego w
krajach Unii Europejskiej, zasadach korzystania i miejscach wykonywania
świadczeń w ramach programów profilaktycznych finansowanych przez NFZ.
otrzymasz informacje dotyczące m.in.:
• rodzajów ubezpieczeń społecznych,
• zasad podlegania tym ubezpieczeniom (w tym również ubezpieczeniu
zdrowotnemu),
• sposobu obliczania podstawy wymiaru składek i ich wysokości,
• zasad zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowywania ubezpieczonych,
• zasad uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych,
• kwestii dotyczących ubezpieczeń osób migrujących, w tym poświadczania
przebytych okresów ubezpieczenia.
• rodzajów zasiłków,
• warunków ich uzyskania,
• zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
• warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
• zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w
zakresie zasiłków.
• rodzajów świadczeń,
• warunków ich uzyskania,
• zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
• warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
• zasad obliczania kapitału początkowego,
• zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w
zakresie emerytur i rent.
• zasad uzyskania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy

ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa
tel.: 225726000
faks: 225726333
infolinia@nfz.gov.pl
800190590 – Infolinia

Pn.–Pt. 8:0016:00

zasięg Polska

08-110 Siedlce,
ul. Piłsudskiego 4
Tel. 257851200
Fax 257851238
email siedlce@nfz-warszawa.pl
800190590 – Infolinia

Pn. Wt. Śr. Pt.
8:00-16:00
Czw. 8:00-18:00

zasięg Powiat
Siedlecki

Centrala ZUS
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa (w Centrali ZUS
nie jest prowadzona bezpośrednia
obsługa klientów)
Tel. 226671000
cot@zus.pl
Centrum Obsługi Telefonicznej
225601600 (koszt połączenia wg
umowy klienta z operatorem
telekomunikacyjnym)
1–komunikaty informacyjne z
wybranego zakresu funkcjonowania
ZUS
(24 godziny na dobę przez 7 dni w
tygodniu),
2–można się uwierzytelnić,
3–można uzyskać dane adresowe
placówek ZUS,
0–połączenie z konsultantem COT po
wybraniu zakresu rozmowy.

Konsultanci COT
są dostępni
Pn.-Pt.
7:00-18:00

zasięg Polska

45. Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy prowadzi eksperckie dyżury telefoniczne dla klientów
podmiotów rynku finansowego, z zakresu ubezpieczeń gospodarczych
(ubezpieczenia komunikacyjne; na życie; NNW; domów; mieszkań;
turystyczne; kredytów; małych i średnich przedsiębiorstw; rolnych, dla
członków Otwartych Funduszy Emerytalnych, uczestników Pracowniczych
Programów Emerytalnych oraz osób korzystających z indywidualnych kont
emerytalnych, z zakresu problemów z bankami i na rynku kapitałowym. Taka
forma kontaktu daje bowiem zainteresowanym osobom jednakowe możliwości
szybkiego uzyskania informacji lub porady, zarówno o charakterze ogólnym,
jak i szczegółowym, bez względu na miejsce zamieszkania.

Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. 223337326, 223337327
faks 223337329
porady@rf.gov.pl

46. ZUS Oddział w Siedlcach

otrzymasz informacje dotyczące m.in.:
• rodzajów ubezpieczeń społecznych,
• zasad podlegania tym ubezpieczeniom (w tym również ubezpieczeniu
zdrowotnemu),
• sposobu obliczania podstawy wymiaru składek i ich wysokości,

08-110 Siedlce,
ul. Browarna 12
Tel.: 256401600
Fax.: 256401710/11

223337325
dot. problemów z
bankami i innymi
podmiotami rynku
kapitałowego
Pn., Wt.,Śr. 8.0016.00; Czw.,
Pt. 8:00-13:00
223337326;
223337327
dla członków
OFE, uczestników
pracowniczych
programów
emerytalnych i
osób
korzystających z
indywidualnych
kont emerytalnych
Pn.-Pt. 11:0015:00
223337328
dot. problemów z
ubezpieczeniami
Pn.-Pt. 8:00–
18:00
Godziny obsługi
klientów
Pn. 8:00-18:00
Wt.–Pt. 8:0015:00

zasięg Polska

zasięg Powiat
Siedlecki
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• zasad zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowywania ubezpieczonych,
• zasad uczestnictwa w otwartych funduszach emerytalnych,
• kwestii dotyczących ubezpieczeń osób migrujących, w tym poświadczania
przebytych okresów ubezpieczenia.
• rodzajów zasiłków,
• warunków ich uzyskania,
• zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
• warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
• zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w
zakresie zasiłków.
• rodzajów świadczeń,
• warunków ich uzyskania,
• zasad obliczania wysokości i wypłacania świadczeń,
• warunków powodujących zawieszenie lub obniżenie wysokości świadczeń,
• zasad obliczania kapitału początkowego,
• zagadnień dotyczących koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych w
zakresie emerytur i rent.
• zasad uzyskania jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy

47.

Państwowa Inspekcja
Pracy

Okręgowy Inspektorat
48. Pracy w Warszawie
Oddział w Siedlcach

49.

50.

Krajowa Informacja
Podatkowa

Krajowa Informacja
Skarbowa

51. Centrum Praw Kobiet

52. Anonimowi Alkoholicy

Godziny
urzędowania
Pn.–Pt. 8:0016:00
Informacja w
sprawie
przyjmowania
skarg i wniosków
Dyrektor Oddziału
lub wyznaczony
przez niego
Zastępca
Dyrektora
Oddziału
Termin i miejsce
przyjmowania
klientów:
Pn. 16:00-18:00
Czw. 13:00-15:00

Porady z zakresu prawa pracy

Centrum Poradnictwa Państwowej
Inspekcji Pracy.
Tel. 801002006 - dla osób
dzwoniących z telefonów
stacjonarnych.
Tel. 459599000 - dla osób
dzwoniących z telefonów
komórkowych.
ul. Płocka 11/13
01-231 Warszawa
parter, pokój 6, 7

Telefonicznie
Pn.-Pt. 9:00-15:00
Osobiście
Pn. 8:00-16:30
Wt., Czw., Pt.
8:00-15:00
Śr. 8:00-16:00

zasięg Polska

Porady z zakresu prawa pracy

ul. Brzeska 97
08-110 Siedlce
pokój nr 14

Osobiście Pn.,
Śr., Pt. 8:00-13:00
Wt., Czw.
11:00-16:00

zasięg Powiat
Siedlecki

Infolinia podatkowa udziela informacji w zakresie:
• podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatku od towarów i usług,
• podatku dochodowego od osób prawnych,
• podatku od czynności cywilnoprawnych,
• podatku od spadków i darowizn.

Infolinia podatkowa
- z telefonu stacjonarnego:
801055055
- z telefonu komórkowego:
223300330
- z zagranicy: +48223300330

Pn.- Pt. 7:0018:00

zasięg Polska

Porady dla osób, które mają wątpliwości co do sposobu stosowania prawa
podatkowego lub celnego.

ul. Teodora Sixta 17
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 334727900
fax: 334727904
email Kancelarii:
kancelaria.kis@mf.gov.pl

Infolinie Centrum Praw Kobiet skierowane są do:
•
kobiet doznających różnych form przemocy w tym przemocy
domowej, molestowania seksualnego w miejscu pracy, mobbingu
•
świadków przemocy,
•
przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych pracujących w
obszarze przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

ul. Wilcza 60/19,
00-679 Warszawa
tel. 226222517
www.cpk.org.pl
email: sekretariat@cpk.org.pl
Porady.prawne@cpk.org.pl
Porady.psychologiczne@cpk.org.pl
pomoc@cpk.org.pl
warsztaty_szkolenia@cpk.org.pl
www.facebook.com/Centrum.Praw.Ko
biet

Infolinia skierowana jest do osób z problemem alkoholowym, osób
zainteresowanych tym problemem np. członków rodziny alkoholika lub osób
zawodowo zajmujących się problemem alkoholowym (tzw. Profesjonalistów)

Fundacja Biuro Służby Krajowej AA w
Polsce
ul. Chmielna 20
00-020 Warszawa
aa@aa.org.pl
Infolinia 801033242

Pn.-Pt. 7:00-15:00
Informacji
podatkowych i
celnych udziela
się pod numerami
telefonów:
223300330 (z
telefonów
komórkowych)

zasięg Polska

801055055
(z telefonów
stacjonarnych)
+48223300330 (z
zagranicy)
Telefon zaufania
STOP 226213537
czynny Pn.-Pt. w
godz. 10:0016:00. W czwartki
działa jako
telefon, pod
którym udzielane
są porady prawne,
w pozostałe dni
można
zasięg Polska
porozmawiać z
psychologiem.
Telefon
interwencyjny
600070717 jest
czynny całą dobę,
7 dni w tygodniu.
Połączenie płatne
zgodnie z taryfą
operatora
Infolinia czynna
codziennie w
godz. 8:00–22:00

zasięg Polska
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Ogólnopolski Telefon
53. Zaufania Narkotyki Narkomania

54.

CARITAS
Diecezji Siedleckiej

Poradnia
Psychologiczno55.
Pedagogiczna w Stoku
Lackim

Stowarzyszenie Pomocy
Społecznej Rehabilitacji
56.
i Resocjalizacji im. H.Ch.
Kofoeda w Siedlcach

Punkt nieodpłatnego
poradnictwa
57. obywatelskiego i
mediacji

Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem
są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy,
gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby
Prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego
- Centrum Pomocy
Mieszkańcy z terenu Powiatu Siedleckiego, u których wystąpił problem
przemocy w rodzinie mogą otrzymać wsparcie w zakresie:
• pomocy psychologicznej,
• poradnictwa prawnego.
Prowadzone czynności ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania życia
osób/rodzin potrzebujących wsparcia specjalistycznego oraz poprawę
jakości funkcjonowania w społeczeństwie osób doświadczających
przemocy w rodzinie.
Działalność w/w punktu konsultacyjno - interwencyjnego ma na celu:
1. Udzielenie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w sytuacji kryzysu.
2. Rozwinięcie świadomości prawnej w zakresie praw i obowiązków osób
znajdujących się w sytuacji trudnej życiowo.
3. Przekazanie podstawowych wiadomości na temat rozwiązań prawnych
związanych z problematyką dysfunkcji społecznych.
4. Udzielenie pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki specjalistycznej
dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Umożliwienie bezpłatnego dostępu dla osób doświadczających przemocy
w rodzinie w szczególności z powodu problemu alkoholowego do
rzetelnych, bezstronnych, poufnych porad prawnych, psychologicznych i
terapeutycznych.
6. Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z poczuciem krzywdy oraz
innymi urazami z wcześniejszych etapów życia.
7. Edukowanie w zakresie radzenia sobie z przykrymi emocjami w
konstruktywny sposób.
8. Poprawę funkcjonowania osoby w kontaktach międzyludzkich.
9. Wzmocnienie umiejętności realnego postrzegania własnej osoby i
budowania w związku z tym adekwatnego poczucia własnej wartości.
10. Wzmocnienie u osób umiejętności społecznych.
11. Zmotywowanie osoby do zmiany własnej sytuacji.
12. Podniesienie własnej wartości.
13. Podniesienie poczucia własnej wartości.
14. Wzmocnienie motywacji do podjęcia oraz kontynuowania działań w
zakresie zmiany swojej sytuacji.
Mieszkańcy z terenu Powiatu Siedleckiego mogą uzyskać odpowiedzi na
pytania dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego oraz obowiązujących
przepisów prawa oświatowego i procedur diagnostycznych obowiązujących w
naszej Poradni.
W celu ustalenia terminu konsultacji dla dziecka należy zgłosić się do
sekretariatu Poradni.
Stowarzyszenie pomaga następującym grupom:
· osobom dotkniętym biedą materialną, bezrobociem
· młodzieży bezrobotnej (absolwentów szkół zawodowych, średnich i młodych
osób bez wykształcenia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem, ubóstwem
oraz kryminalizacją)
· osobom, które tracą pracę, są ubogie i nie mają środków finansowych na
przekwalifikowanie zawodowe
· ofiarom przemocy
· osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym
· osobom realizującym środki probacji oraz zagrożonym kryminalizacją,
skazanym, byłym skazanym i ich rodzinom.
Działania skierowane są do człowieka pozostającego na marginesie życia,
potrzebującego pomocy – uczą odpowiedzialności, pozwalają mu przy tym
wsparciu samodzielnie pokonywać trudności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: działania dostosowane do
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia
świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub
spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym
rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie
z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób
zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia
społecznego.
Nieodpłatna mediacja obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej
o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie
mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania
mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy
w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.

www.narkomania.org.pl
801199990

ul. Budowlana 1
08–110 Siedlce
tel. 256407130
fax. 256333180
email: siedlce@caritas.pl

Stok Lacki, ul. Pałacowa 1,
08-110 Siedlce
tel. 256330860
tel. 256316045
tel./fax 256314121
email: poradnia@powiatsiedlecki.pl
Punkt konsultacyjny:
ul. 10 Lutego 63,
08-110 Siedlce
tel. 257553417

ul. Świętojańskiej 4
tel./fax 256324190
ul. Monte Cassino 70
tel./fax 256440400
kofoed@wp.pl

Czynny
codziennie w
godz.
16:00–21:00

Psycholog po
wcześniejszym
umówieniu
przyjmuje:
Pn. 14:00-17:00
Pt. 14:00-18:00
Prawnik po
wcześniejszym
umówieniu
przyjmuje:
Śr. 9:00-19:00
Czw. 8:00-18:00

Pn., Pt. 8:00–
16:30
Wt., Śr., Czw.
8:00-18:00
Dyżur
psychologów:
Pn.-Pt. 12:3013:30

Pn.-Pt. 8:00–
16:00

zasięg Polska

zasięg Powiat
Siedlecki

zasięg Powiat
Siedlecki

zasięg Powiat
Siedlecki

Starostwo Powiatowe w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce

(dostęp dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich)

- punkt prowadzony przez Fundację
Sursum Corda,
numer KRS 0000020382
Umówienia terminu wizyty
dokonuje się
pod nr tel. 25 644 72 17
w dni robocze poniedziałek,
wtorek, czwartek od 8:00 do
16:00, środa od 8:00 do 18:00,
piątek od 8:00 do 14:00
lub na adres:
mgromek@powiatsiedlecki.pl

Pn. 12.00 – 16.00
Wt. 14.00 – 18.00
Śr., Czw., Pt.
8.00 – 12.00

zasięg Powiat
Siedlecki
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Punkt nieodpłatnej
pomocy prawnej i
58.
mediacji

Punkt nieodpłatnej
59. pomocy prawnej i
mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego lub sporządzenie projektu pisma
w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i
pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub nieodpłatną
mediację lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Nieodpłatna mediacja obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej
o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie
mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania
mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy
w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby fizycznej o
obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub o
spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
sądowoadministracyjnym lub wskazanie osobie uprawnionej sposobu
rozwiązania jej problemu prawnego, lub sporządzenie projektu pisma
w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i
pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub nieodpłatną
mediację lub sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym oraz poinformowanie
o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem
sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Nieodpłatna mediacja obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej
o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów,
w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie
mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania
mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy
w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.

Starostwo Powiatowe w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce

(dostęp dla osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich)

- punkt prowadzony przez Fundację
Sursum Corda,
numer KRS 0000020382
Umówienia terminu wizyty
dokonuje się
pod nr tel. 25 644 72 17
w dni robocze poniedziałek,
wtorek, czwartek od 8:00 do
16:00, środa od 8:00 do 18:00,
piątek od 8:00 do 14:00
lub na adres:
mgromek@powiatsiedlecki.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mordach, ul. 3-go Maja 2,
08-140 Mordy
Umówienia terminu wizyty
dokonuje się
pod nr tel. 25 644 72 17
w dni robocze poniedziałek,
wtorek, czwartek od 8:00
do 16:00, środa od 8:00 do 18:00,
piątek od 8:00 do 14:00
lub na adres:
mgromek@powiatsiedlecki.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Wodyniach, ul. Siedlecka 41,
08-117 Wodynie
(dostęp dla osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich)
Umówienia terminu wizyty
dokonuje się
pod nr tel. 25 644 72 17
w dni robocze poniedziałek,
wtorek, czwartek od 8:00
do 16:00, środa od 8:00 do 18:00,
piątek od 8:00 do 14:00
lub na adres:
mgromek@powiatsiedlecki.pl

Pn. – Wt. 8.00 –
12.00
Śr. 12.00-16.00
Czw. 14.00-18.00
Pt. 12.00 -16.00

zasięg Powiat
Siedlecki

Wt. 12.00 – 16.00
Śr. 8.00 – 12.00
Pt. 8.00 – 10.00
Pt. 12.00 – 14.00

zasięg Powiat
Siedlecki

Pn.
8.00 – 12.00
Czw.
8.00 – 12.00

STAROSTA
/ - / Karol Tchórzewski

