
Instytucje z terenu powiatu ostrzeszowskiego realizujące oferty pomocowe dla osób stosujących przemoc  

 

Instytucja Adres Oferta  

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie  

w Ostrzeszowie 

63-500 Ostrzeszów 

Ul. Zamkowa 31 

Pokój 008 

Tel. 62 732 06 21 

Kom. 887644449 

e-mail- zi@ostrzeszow.pl 

-Członkowie ZI jako specjaliści różnych dziedzin udzielają pomocy w ramach swoich kompetencji 

zawodowych, 

-Pracownicy socjalni zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej udzielają pomocy finansowej, rzeczowej, 

poradnictwa socjalnego i pracy socjalnej 

-Możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w punkcie konsultacyjnym znajdującym się  

w Starostwie Powiatowym Ostrzeszów  

Zespół Interdyscyplinarny 

Miasta  

i Gminy Mikstat 

 

Ul. Kościuszki 4 

63-510 Mikstat 

Tel. 62 731-95-05,  

62 731- 05-19 

mgops@mgopsmikstat.pl 

Oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie proponowana przez ZI ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie to: 

- szeroko rozumiana praca socjalna 

- pomoc psychologiczna 

- pomoc prawna 

- możliwość skorzystania z zajęć w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych. 

Pomoc psychologiczną zapewnia psycholog zatrudniony w strukturach PCPR Ostrzeszów. 

Pomoc prawną zapewnia prawnik dyżurujący w Punkcie Konsultacyjnym jeden raz w tygodniu na terenie 

gminy. 

Pomoc socjalną, zawodową i rodzinną zapewniają pracownicy socjalni zatrudnieni w strukturach M-G 

OPS Mikstat.* 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w Gminie 

Kraszewice 

 

ul. Wieluńska 55;  

63-522 Kraszewice, 

 tel/fax:  

62 731-20-02 

gops@kraszewice.pl 

Zespół Interdyscyplinarny informuje sprawcę o konsekwencjach stosowania przemocy w rodzinie.  

W czasie spotkań grup roboczych opracowywany jest plan pomocy dla rodziny, proponuje się bezpłatną 

pomoc psychologiczną prawną, pracę socjalną. Podejmowane są rozmowy motywujące do udziału  

w programach korekcyjno- edukacyjnych.* 

Zespół Interdyscyplinarny 

Gminy Czajków 

 

63-524 Czajków 34 

tel./fax: 

62/73 11 049 

gopsczajkow@wp.pl 

Na terenie Gminy Czajków istnieją następujące formy pomocy dla osób stosujących i doświadczających 

przemocy: 

- możliwość odbycia nieodpłatnej wizyty u terapeuty uzależnień (Dom Kultury w Czajkowie), 

- bezpłatna pomoc prawna (przy Urzędzie Gminy Czajków), 

- pomoc socjalna (GOPS Czajków) * 

Zespół Interdyscyplinarny, 

Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

ul. Kaliska 22,  

63-520 Grabów  nad Prosną 

Sprawcy przemocy mają możliwość skorzystania: 

- w przypadku nadużywania alkoholu kierowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 



Grabowie n. Prosną 

 

tel. 62-730-59-59 

opsgrabow@poczta.onet.pl 

- udział w programach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 

- z bezpłatnej pomocy prawnej w punkcie konsultacyjnym w Grabowie nad Prosną działającego w ramach 

programu- nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,  

- bezpłatnej pomocy psychologa w punkcie  konsultacyjnym w Grabowie nad Prosną udzielającego  porad  

w ramach programu  przeciwdziałanie alkoholizmowi,  

- z pracy socjalnej pracowników socjalnych MGOPS w Grabowie nad Prosną* 

Zespół Interdyscyplinarny 

Gminy Doruchów 

 

ul. Kępińska 13, 

 63-505 Doruchów 

tel. 62 731 56 76  

gops@doruchow.pl 

Osoby stosujące przemoc w rodzinie kierowane są do uczestniczenia w zajęciach korekcyjno – 

edukacyjnych, jeśli są uzależnione to kierowane są do gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, mają ponadto możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w Gminnym Punkcie 

Informacyjno – Konsultacyjnym w Doruchowie oraz z pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy 

prawnej w Urzędzie Gminy w Doruchowie. Osoby stosujące przemoc mają możliwość skorzystania ze 

świadczeń pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udzielanych 

przez GOPS w Doruchowie.* 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie w Kobylej Górze 

 

63-507 Kobyla Góra,  

Plac Wiosny Ludów 25, 

tel. 62 731-63-06 

gops@kobyla-gora.pl 

Dane punktów, z których korzystają osoby stosujące przemoc w rodzinie: 

1. Poradnictwo prawne w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Urzędzie Gminy Kobyla Góra co drugi                      

czwartek miesiąca, w godzinach od 7.45 do 11.45. 

2. Punkt Konsultacyjny ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 

    Plac Wiosny Ludów 25, 63 - 507 Kobyla Góra, pl. Wiosny Ludów 25 

    Prowadzony przez Artur Franikowski tel. 627316306 

    Godzniny przyjęć: 

    Poniedziałek- 13.30-15.30 

    Wtorek – 12.00-15.30 

    Środa – 13.30-15.30 

    Piątek – 13.30-15.30 

3. Grupa AA Drogowskaz 

    Pl. Wiosny Ludów 1, 63 - 507 Kobyla Góra 

    Spotkania w co drugi wtorek miesiąca godz. 18.00-20.00 

4. Zespół Interdyscyplinarny 

    Plac Wiosny Ludów 25, 63 - 507 Kobyla Góra 

    Przewodniczący: Ewa Hanke tel. 627316306 

5. Pomoc socjalna udzielana jest przez pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Kobylej Górze, pl. Wiosny Ludów 52, tel 627316306  

 

 



Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie – Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej 

63-500 Ostrzeszów 

Ul. Zamkowa 17 

63-500 Ostrzeszów 

Tel. 62 732 07 54, 

      62  732 07 50 

   519 332 754 

  519 332 757 

biuro@pcprostrzeszow.pl 

Pomoc, wsparcie, poradnictwo: 

• socjalne, 

• prawne, 

• psychologiczne, 

• realizacja programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

• realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

Celem działań psychologiczno – terapeutycznych wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie jest zmiana nieprawidłowych, związanych ze stosowaniem przemocy, wzorców zachowań na 

konstruktywne oparte na szacunku i empatii w szczególności poprzez zwiększenie samoświadomości, 

samoregulacji, nabywanie, rozwijanie i utrwalanie prawidłowych wzorców komunikacji z osobami 

najbliższymi. W założeniu program ma doprowadzić do: 

- brania odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowanie, 

- nauki kontroli emocjonalnej, 

- rozwoju zachowań prospołecznych, 

- rozpoznawania wzorców interakcji oraz nauki/rozwoju/utrwalenia konstruktywnych sposobów 

rozwiązywania konfliktów, rozwijania umiejętności komunikacyjnych, 

- rozwoju empatii oraz umiejętności przyjmowania cudzej perspektywy, 

- rozwoju rozumowania moralnego. 

Uczestnikami programu mogą być dorosłe osoby, które stosują przemoc w rodzinie i: 

-  zgłaszają się samodzielnie lub są kierowane przez podmioty i instytucje, 

- ukończyły program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

(nieobowiązkowo). 

 

W programie nie mogą uczestniczyć: 

- osoby z poważnymi zaburzeniami osobowości, 

- osoby z zaburzeniami psychicznymi, 

- osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków, które nie podjęły terapii odwykowej. 

 

  

 

*Oferta przedstawiona przez Zespół Interdyscyplinarny w grudniu 2021r. 

 

 


