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Połczyn Zdrój,05.07. 2021r. 

                                                           INFORMATOR 

zawierający dane bazy teleadresowe instytucji rządowych i 

samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które 

realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

1. Baza instytucji samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji 

pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą                     

w rodzinie. 

L.p. Nazwa 

 

Adres Telefon/email 

 

1 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie                                                              

w Świdwinie  

 

ul. Koszalińska 12 

78-320 Połczyn Zdrój 

(94) 366 48 48 

pcpr_polczynzdroj@op.pl 

2 Miejsko-Gminny  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Połczynie Zdroju 

ul. Koszalińska 8a 

78-320 Połczyn Zdrój 

(94 )366 62 31 

mgopspolczyn@poczta.onet.pl 

3 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                             

w Rąbinie 

Rąbino 27 

78-331 Rąbino 

(94) 364 35 19 

gops.rabino@wp.pl 

4 Centrum Usług 

Społecznych                       

w Gminie Świdwin 

 ul. Kościuszki 15 

78-300 Świdwin 

(94) 365 20 58 

sekretariat@gops-swidwin.pl 

5 Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w  Świdwinie 

ul. Podwale 2 

78-300 Świdwin 

 (94) 365 26 29 

mopsswid@mopsswid.internet

dsl.pl 

6 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Brzeźnie                                  

Brzeźno 32 

78-316 Brzeźno 

(94) 364 25 91 

aurbanowicz@gops.brzezno.pl 
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7 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Sławoborzu                                 

ul. Leśna 1a 

78-314 Sławoborze 

(94) 364 75 64 

gopss@slawoborze.pl 

8 II Zespół 

Kuratorskiej Służby 

Sądowej                             

w Świdwinie 

ul. Batalionów 

Chłopskich 6, 78-300 

Świdwin  

 

 

 

(94) 365 02 61 

kuratorzy.swidwin@białogard

.sr.gov.pl 

 

9 Komenda 

Powiatowa Policji         

w Świdwinie 

ul. Wojska Polskiego 

18 A 

78-300 Świdwin 

( 94)36 5 05 11 

kppswidwin@wp.pl 

 

10 Komisariat Policji  

w Połczynie Zdroju 

ul. Grunwaldzka 36 

78-320                    

Połczyn-Zdrój 

( 94) 382 12 05 

11 Sąd Rejonowy                  

w Białogardzie 

Wydział Rodzinny                    

i Nieletnich 

ul. Wileńska 2                         

78-200 Białogard 

(94) 311 33 44 

o.administracyjny@bialogard.

sr.gov.pl 

 

 

12 Prokuratura 

Rejonowa w 

Białogardzie 

ul. Gen Sikorskiego 

30  

78-200 Białogard 

(94) 312 06 30  

 

pr.bialogard@prokuratura.kosz

alin.pl 

 

13 „Teen Challenge". 

Chrześcijańska 

Misja Społeczna 

ul. Drawska 26 

78-300 Świdwin 

 

(94) 366 39 37 

hostel.swidwin@gmail.com 

www.teenchallenge.pl 

14 Towarzystwo 

Przyjaciół Dzieci 

Oddział Powiatowy 

w Połczynie Zdroju 

ul. 22 Lipca 4  

78-320 Połczyn Zdrój 

(94) 366 39 37 

www.tpd-polczyn.prv.pl 

towarzystwopd@neostrada.pl 

http://mapa.targeo.pl/swidwin,batalionow%20chlopskich%206
http://mapa.targeo.pl/swidwin,batalionow%20chlopskich%206
http://mapa.targeo.pl/swidwin,batalionow%20chlopskich%206
mailto:kppswidwin@wp.pl
mailto:o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl
mailto:o.administracyjny@bialogard.sr.gov.pl
mailto:pr.bialogard@prokuratura.koszalin.pl
mailto:pr.bialogard@prokuratura.koszalin.pl
mailto:hostel.swidwin@gmail.com
http://www.tpd-polczyn.prv.pl/
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15 Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

Krzecko 5 

78-314 Krzecko 

(94 ) 364 75 90 

krzeckodps@ceti.pl 

 

2. Program  Odziaływań Korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

        W Powiecie Świdwiński realizowany jest Program  Odziaływań                       

Korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, który 

adresowany jest do pełnoletnich mężczyzn i kobiet stosujących przemoc wobec 

członków rodziny. Do Programu kwalifikowani są skazani prawomocnymi 

wyrokami za przestępstwo z art. 207 par. 1 kodeksu karnego                                           

(lub inne przeciwko rodzinie i opiece, ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy), 

zarówno korzystający z warunkowego zawieszenia wykonania kary 

pozbawienia wolności, jak i odbywający karę oraz warunkowo przedterminowo 

zwolnieni z odbycia reszty kary. Do udziału w Programie w warunkach 

wolnościowych (przy warunkowym zawieszeniu kary lub warunkowym 

zwolnieniu) osoby skazane kierowane są przez sąd lub kuratorów sądowych 

oraz przez Zespoły Interdyscyplinarne. Kandydaci do udziału w Programie 

muszą być zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i 

innych środków odurzających. Zakłada się również możliwość dobrowolnego 

udziału w zajęciach. 

        Naczelnym celem Programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego 

uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec kobiet, oraz 

odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.  

        Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej 

nacisk położony jest  się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat 

zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie 

umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych                        
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i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i 

korzystania ze wsparcia społecznego.  

W pracy z uczestnikami wykorzystywane są również metody zaczerpnięte 

z TSR. 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów 

rozwojowych: 

 analiza własnych zachowań przemocowych, 

 poznanie samego siebie, swoich mocnych i słabych stron;  

 nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

 budowanie poczucia własnej wartości;  

 doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych;  

 kształtowania inteligencji emocjonalnej (rozpoznawanie, nazywanie 

emocji i uczuć).  

celów edukacyjnych: 

 zdobycie wiedzy na temat przemocy, 

 przełamywania nieśmiałości i nawiązywania kontaktów;  

 umiejętności wyrażania swoich uczuć;  

 umiejętności wytyczania celu;  

 umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nie 

odpowiedzialności;  

oraz celów terapeutycznych: 

 rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji;  

 lepszego zrozumienia ludzkich zachowań;  

 przyjmowania i dawania informacji zwrotnych. 

Realizator Programu:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie 
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ul. Koszalińska 12, 78-320 Połczyn Zdrój 

Osoba do kontaktu: Ewelina Bielińska: Powiatowy Koordynator                                   

ds. Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie w Powiecie Świdwińskim                                   

Tel. 94 366 48 48 

 

4.Punk Informacyjno-Konsultacyjny przy Urzędzie Miasta Świdwin.  

      W ramach punktu świadczone jest poradnictwo: 

- czwartek w godzinach 15.00-17.00 telefon: 94 364 80 56.       

Dyżury w Punkcie pełni Romana Parchoć-kurator zawodowy.  

5. Zespoły Interdyscyplinarne  

Zadania Zespołów Interdyscyplinarnych:  

1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom 

dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów. 

2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych                            

w momencie zaistniałego problemu. 

3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu                        

i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 4. Rozpowszechnianie informacji                                  

o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym. 

Cele Zespołu realizowane są poprzez:  

1. Ocenę sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup 

problemowych lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej                           

i wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu przywrócenie 

integralności rodziny, bądź środowiska oraz możliwości realizowania ich 

funkcji, oraz podejmowanie działań w tym celu przewidzianych przepisami 

prawa. 
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2. Udzielanie pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego, 

prawnego, psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym                          

i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia                               

w rozwiązywaniu swoich problemów.  

3.  Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie 

procedur mających na celu jej powstrzymanie. 

4. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będących świadkami 

przemocy w rodzinie.  

5.  Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska karta”.     

W ramach zespołu interdyscyplinarnego realizowane mogą być także:  

1. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii 

profilaktycznych m. in. z zakresu problemów uzależnień, bezrobocia, trudności 

wychowawczych, przestępczości i innych zagadnień lokalnej polityki 

społecznej.  

2. Inicjowanie badań, diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób 

indywidualnych i środowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz 

wspierających prace ZI w danym obszarze. 

 

We wszystkich gminach w Powiecie Świdwińskim działają Gminne Zespoły 

Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  

Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych                          

w Powiecie Świdwińskim:  

 

L.p. Gmina Imię                                           

i nazwisko 

Adres 

1. Miejsko-Gminny  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Połczynie Zdroju 

Marek Łukomski ul. Koszalińska 8a 

78-320 Połczyn Zdrój 

(94 )366 62 31 
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2. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                             

w Rąbinie 

Dorota Socik Rąbino 27 

78-331 Rąbino 

(94) 364 35 19 

 

3. Centrum Usług 

Społecznych                       

w Gminie Świdwin 

Ewa Kretowicz ul. Kościuszki 15 

78-300 Świdwin 

(94) 365 20 58 

 

4. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej                                      

w  Świdwinie 

Romana Parchoć ul. Podwale 2 

78-300 Świdwin 

(94) 365 26 29 

 

5. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                 

w Brzeźnie                                  

Agnieszka 

Urbanowicz 

Brzeźno 32 

78-316 Brzeźno 

(94) 364 25 91 

6. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                     

w Sławoborzu                                 

Natalia 

Kołodziejczak  

ul. Leśna 1a 

78-314 Sławoborze 

(94) 364 75 64 

 

7. REGIONALNE  CENTRUM  KRYZYSOWE 

 

„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” (nr: RPZP.07.06.00-32-P002/20) to 

projekt finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 

VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym. 

Projekt jest realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie (Lider 

projektu) wspólnie z partnerami projektu: 
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 Powiatem Drawskim, 

 Powiatem Kołobrzeskim, 

 Powiatem Myśliborskim, 

 Powiatem Stargardzkim, 

 Powiatem  Świdwińskim, 

 Powiatem Wałeckim. 

Celem projektu jest  objęcie wsparciem osób/grup doświadczających sytuacji 

kryzysu psychologicznego zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym poprzez  zapewnienie wysokiej jakości usług wsparcia z zakresu 

wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji. Projekt zakłada objęcie 

swoimi działaniami 6 powiatów, gdzie występuje niewystarczająca dostępność 

do usług społecznych, związanych m.in. z profilaktyką i ochroną zdrowia 

psychicznego. 

W ramach działań projektowych zaplanowano: 

 utworzenie 6 punktów -  Regionalnych Centrów Kryzysowych (RCK), 

gdzie będą realizowanie zadania w obszarze poradnictwa i wsparcia z 

zakresu  wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacyjnej w 

formie ambulatoryjnej; 

 wizyty środowiskowe specjalistów  (RCK) w miejscu zamieszkania osoby 

wymagającej wsparcia – Zespoły mobilne, 

 zapewnienie korzystającym z usług ośrodka, konsultacji u specjalisty np. 

prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, 

 animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, 

grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi, 

 udzielanie informacji o możliwościach skorzystania z 

wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy, 

 działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 

życiowymi, 
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 organizowanie szkoleń/warsztatów w dwóch obszarach: 

 dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, edukacja, 

służba zdrowia, sądownictwo, policja), 

 dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego, 

 współpracę z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w 

kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby 

zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, 

Kościoły, organizacje pozarządowe. 

 

Termin realizacji projektu: 1 października  2020 r. - 30 czerwca 2023 r. 

 

REGIONALNE CENTRUM KRYZYSOWE  

Centrum działa od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 8.00 do 20.00 

ul. W. Polskiego 27 (parter) 

78-300 Świdwin 

Tel. kom. 531-572-825 

 


