Placówki zapewniające schronienie osobom do

LP.

1

2

Powiat

m.
Białystok

kolneński

3 m. Łomża

Gmina

Nazwa
placówki

Podmiot
prowadzący
placówkę

Dane teleadresowe

M. Białystok

Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie w
Białymstoku

Włókiennicza 7, 15-464
Białystok,
tel. 85 744 50 27
85 744 50 28
oik@mopr.bialystok.pl

-

M. Łomża

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
Specjalistyczny
Ośrodek
Wsparcia dla
Ofiar Przemocy
w Rodzinie

Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej w
Łomży

Wojska Polskiego 69 D, 18-500
Kolno,

Powiat
Kolneński
tel. 86 278 12 99
86 278 13 34,
pcpr@powiatkolno.pl

Wojska Polskiego 161 18-400
Łomża,
Miasto Łomża
tel. 86 216 98 20 lub 518 657
947, pomoc@oik.lomza.pl

4

5

moniecki

suwalski

-

Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej

-

Powiatowe
Centrum Pomocy
Rodzinie
Specjalistyczny
Ośrodek
Wsparcia dla
Ofiar Przemocy
w Rodzinie w
Suwałkach

PCPR Mońki

Tysiąclecia 15
19-100 Mońki,
tel. 85 716 61 00 - od 7.30 15.30,
506 513 719 - poza godzinami
urzędu, pcpr_monki@wp.pl

Powiat
Suwalski

Świerkowa 60,
16-400 Suwałki,
tel.87 565 92 80,
pcpr@powiat.suwalski.pl
interwencja@powiat.suwalski.pl

6

7

m.
Suwałki

M. Suwałki

wysokoma
Szepietowo
zowiecki

Hostel
Miejskiego
Ośrodka Pomocy
Rodzinie w
Suwałkach
funkcjonujący w
Dziale Pomocy
Kryzysowej

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie w
Suwałkach

Filipowska 20,
16-400 Suwałki,
tel. 87 565 28 91,
87 562 89 70,
dpk@mopr.suwalki.pl
biuro@mopr.suwalki.pl

Stowarzyszenie
Stowarzyszeni
Pomocy
Kalinowo-Czosnowo 30, 18-200
e Pomocy
Bliźniemu
Wysokie Mazowieckie, tel.
Bliźniemu
Schronisko Mar798631056
Mar-Kot
Kot

ronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaski

Rodzaj
pomocy
świadczonej
w
placówce

Specjalistyczna pomoc psychologiczna,
prawna, socjalna

interwencja kryzysowa dla osób
doznających przemocy, całodobowe
schronienie, poradnictwo
specjalistyczne:pedagog, terapeuta,
psycholog, pracownik socjalny,
pedagog, prawnik

poradnictwo socjalne, prawne i
psychologiczne, udzielanie schronienia
w hostelu

psychologiczna
socjalna

W RAMACH PORADNICTWA
SPECJALISTYCZNEGO:
- terapia indywidualna,
- konsultacje wychowawcze,
- poradnictwo małżeńskie,
- mediacje rodzinne,
- warsztaty umiejętności rodzicielskich,
- Szkoła dla rodziców i wychowawców,
- Zamiast klapsa Jak z szacunkiem i
miłością wyznaczać dziecku granice,
- warsztaty budowania relacji
małżeńskiej,
- grupa wsparcia dla osób
doświadczających przemocy,
- grupy korekcyjno-edukacyjne dla osób
stosujących przemoc w rodzinie,

całodobowe - wsparcie rzeczowe i
finansowe
- terapia interwencyjna
- poradnictwo specjalistyczne
socjalne

schronienie

ącym przemocy w rodzinie na terenie województwa podlaskiego, w czasie epidemii wirusa

Rodzaj pomocy świadczonej
z
wykorzystaniem środów
zdalnej komunikacji oraz forma kontaktu (nr telefonu
stacjonarny, komórkowy, e-mail,
SKYPE, inna forma)

Pomoc psychologiczna i prawna - telefonicznie pod numerem 85 744 50 27
lub 85 744 50 28, pod adresem e-mail oik@mopr.bialystok.pl, SKYPE
https://join.skype.com/invite/iPaza0CchVHE

poradnictwo prawne: teleporady w dniach roboczych w godzinach 13:0015:00 pod nr telefonu 604 997 618 (na rozmowę osobistą można umówić
się pod wyżej wymienionym nr telefonu),
poradnictwo psychologiczne:
teleporady we wtorki i piątki w godzinach od 7:30-9:30, e-mail:
e.kowalewska@pcprkolno.pl ,nr tel. 862781299,
teleporady w środy w godzinach 14:00-20:00, email.
mateusz.rainka@pcprkolno.pl , nr telefonu: 86 278 12 99
poradnictwo terapeutyczne
teleporady terapeutyczne email. monika.golas-bazydlo@pcprkolno.pl,
magdalena.szymanska@pcprkolno.pl, nr telefonu: 86 278 12 99,
poradnictwo socjalne
teleporady socjalne email: agnieszka.kulagowska@pcprkolno.pl, nr
telefonu: 86 27812 99,
poradnictwo pedagogiczne
teleporady pedagogiczne email. magdalena.banach@pcprkolno.pl nr
telefonu: 86 27812 99,
Pracownicy całodobowego ośrodka wsparcia (psycholog, terapeuta,
pedagog, pracownik socjalny)-według harmonogramu pracy, teleporady pod
nr tel. 86 278 12 99

poradnictwo socjalne, prawne i psychologiczne, kontakt w formie zdalnej
pod nr tel. 86 216 98 20, email: pomoc@oik.lomza.pl

pomoc psychologiczna i sicjalna kontakt telefoniczny 85 716 61 00 - od 7.30
- 15.30,
506 513 719 - poza godzinami pracy urzędu lub poprzez email
pcpr_monki@wp.pl lub komunikator messanger

poradnictwo psychologiczne tel. 87 565 92 82, kom. 508 467 037, 508 465
378, 508 464 029, email. interwencja@powiat.suwalski.pl,
pcpr.dg@powiat.suwalski.pl pcpr.wp@powiat.suwalski.pl, skype: PCPR DG
SUWALSKI, PCPR WP SUWALSKI, interwencja@powiat.suwalski.pl,
poradnictwo prawne tel.87 565 92 85,
poradnictwo rodzinne tel. 87 565 92 82,
poradnictwo pedagogiczne tel. 87 565 92 82

poradnictwo specjalistyczne:
prawne, psychologiczne i socjalne w ramach zdalnej komunikacji w formie
teleporady pod nr 87 565 28 91

poradnictwo socjalne kontakt telefoniczny 798 631 056,
e-mail: kalinowo-czosnowo.markot@wp.pl

askiego, w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (aktualizacja - luty/ marzec 2021)

Dni,
godziny
przyjęć

Czy w placówce opracowano
procedury funkcjonowania w
związku koniecznością
zapewnienia bezpieczeństwa
związanego z
rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2, w tym
procedury dotyczące
przyjmowania nowych osób do
placówki?

Całodobowo -7 dni w tygodniu

Dokonano wewnętrznych ustaleń
w zakresie postępowania przy
przyjmowaniu osób
potrzebujących schronienia

pedagog, terapeuta, pracownik
socjalny-według harmonogramu
pracy,
psycholog- środa godz. 14.00-20.00
oraz według harmonogramu pracy,
prawnik- teleporady w dniach
roboczych w godz. 13.00-15.00 pod
nr tel. 604997618(na rozmowę
osobistą można umówić się pod
wyżej wymienionym nr tel.)

TAK

od poniedziałku do piątku w godz.
8.00-18.00

TAK

Dni i godziny przyjęć ustalane po
wcześniejszym uzgodnieniu z
pracownikiem Centrum

NIE

od poniedziałku do piątku w godz.
7:30-15:30

TAK

Placówka funkcjonuje w dni robocze
w godz. 7.30-15.30.
W okresie zakwaterowania osób,
hostel czynny jest całodobowo.
poradnictwo specjalistyczne:
socjalne: pn.- pt. 7.30-15.30
prawne: wt., czw., 15.30-17.30
psychologiczne: pn. 7.30-15.30
wt. 16.00-20.00
śr. 16.00-20.00
pt. 7.30 - 15.30, 16.00- 20.00
sob. 9.00 -17.00

NIE

cały tydzień

TAK

ualizacja - luty/ marzec 2021)

Proszę podać, jakie
procedury
opracowano/
wdrożono

Czy placówka jest
obecnie w
gotowości do
świadczenia
wsparcia w formie
schronienia w
czasie trwania
pandemii?

Uwagi

Wdrożono zalecenia i
instrukcje opracowane przez
Ministerstwo Zdrowia
dotyczące zasad reżimu
sanitarnego

TAK

brak

TAK

poradnictwo
specjalistyczne
udzielane też
telefoniczne
(pracownicy SOW),
schronienie dla
ofiar-przyjęcie
osobiście przez
pracowników

TAK

brak

Wdrożono procedury
przekazane przez
Ministerstwo, maseczki
ochronne, rękawice, płyny
dezynfekcyjne, dystans,
dezynfekcja i wietrzenie
pomieszczeń,ograniczenie do
minimum przebywania na
terenie placówki osób, które na
codzień w niej nie zamieszkują,
a nie są pracownikami
placówki, wdrożenie form
wsparcia ambulatoryjnego z
wykorzystaniem dostępnych
środków zdalnej komunikacji

wdrożono reżim sanitarny
zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zbieranie
pisemnych oświadczeń od
klientów o aktualnym stanie
zdrowia, o niepozostawianiu na
kawarantannie oraz o braku
kontaktu w ciągu ostatnich 2
tygodni z osobami zarażonymi

-

TAK

brak

Wdrożono zasady określone w
instrukcji wydanej przez
MRPIPS

TAK

brak

Wdrożono instrukcję dotyczącą
sposobu organizacji placówek
zapewniających schronienie
takich jak: sow, oik, domy dla
matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży, ośrodków
wsparcia prowadzących
miejsca całodobowego pobytu
w związku rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV- 2.
Ponadto przed uzyskaniem
schronienia mieszkańcy
hostelu składają
oświadczenia, że są zdrowi, i
nie mieli w okresie dwóch
tygodni poprzedzających
zakwaterowanie kontaktu z
osoba chorą na COVID 19.
Wszystkie kontakty z
uczestnikami hostelu
odbywają się z zachowaniem
reżimu sanitarnego według
aktualnych wytycznych GIS.

Wprowadzono instrukcję
dotyczącą organizacji pracy w
warunkach epidemii COVID19

TAK

brak

TAK

Gmina Szepietowo
zawarła
porozumienie ze
Stowarzyszeniem

