
                       Załącznik nr 1

   

Baza dotycząca funkcjonujących ośrodków pomocy społecznej    w Gminie Goleniów

      
        

    Instytucja
adres

Dane teleadresowe

numer
telefonu/fax

e-mail dni i godziny
funkcjonowania

osoba do
kontaktu

formy 
wsparcia

Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów

91-460-14-72
(tel.)

91-418-24-66
(fax)

ops@goleniow.pl poniedziałek
 – piątek 

7:30-15:30

pracownik 
dyżurny

poradnictwo
instytucjonalne

tel. 91-460-14-72 
nr wew. 25;

ops@goleniow.pl poniedziałek 
wtorek
czwartek 

8:00-10:00

informacji 
udziela 
Pani 
Renata 
Kijko – 
pracownik 
socjalny 
w 
godzinach 
przyjęć 

poradnictwo
prawne 

środa
piątek

13:00- 15:00 



           Załącznik nr   2

   
Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym

przemocy w rodzinie   w Gminie Goleniów

      
        

    Instytucja
adres

Dane teleadresowe

numer
telefonu/fax

e-mail dni 
i godziny
funkcjo-
nowania

osoba do 
kontaktu

formy 
wsparcia

Brak ośrodka 
wsparcia dla osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie
na terenie Gminy 
Goleniów – 
w razie  potrzeby 
zapewnienia 
schronienia – 
umieszczenie
w trybie 
interwencyjnym
w Specjalistycznym 
Ośrodku Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 
w Świnoujściu lub 
w Białogardzie

Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4 
72-600 Świnoujście

91-322-54-81
(tel.)

91-322-54-77
(tel.)

sekretariat@mopr.swinoujscie.pl całodo-
bowo

cało-
dobowo

m.in: 
- schronienie bez
   skierowania
   i bez względu
   na dochód 
   przez okres 
   3 miesięcy
   z możliwością
   przedłużenia
   tego okresu;
- natychmiasto-
  wa pomoc
  psychologiczna
  i prawna;
- pomoc 
  medyczna
  w razie 
  potrzeby



Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie
ul. Grunwaldzka 49 
78-200 Białogard

94-311-32-50
(tel.)

667-994-721
(tel.)

sow@podswierkiem.org cało-
dobowo

cało-
dobowo 

m.in: 

- schronienie 
  bez
  skierowania 
  i bez względu 
  na dochód 
  przez okres 
  3 miesięcy 
  z możliwością
  przedłużenia
  tego okresu;

- natychmiasto-
  wa pomoc
  psychologiczna
  i prawna;

- pomoc 
  medyczna
  w razie
  potrzeby;

- inna niezbędna
  pomoc 



                       

                     Załącznik nr 3

   

Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego   dla osób doświadc  z  ających    przemocy w rodzinie    
w Gminie Goleniów

      
        

    Instytucja
adres

Dane teleadresowe

numer
telefonu

e-mail dni 
i godziny 
funkcjono-
wania

osoba do 
kontaktu

formy
wsparcia

Zespół 
Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie
w Gminie Goleniów
ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów

91-407-34-69
(tel.)

zi@opsgoleniow.pl poniedziałek
 – piątek 

7:30-15:30

Małgorzata 
Czerwińska
- przewodnicząca 
ZI

Magdalena 
Garczyńska – 
pracownik ds. 
obsługi ZI

m.in.:

- poradnictwo;

- koordynowanie
  działań 
  w środowisku
  zagrożonym
  przemocą 
  w rodzinie;

- realizacja
  procedury 
“Niebieskie Karty”

Punkt Interwencji 
Kryzysowej 
i Poradnictwa 
Specjalistycznego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów 

(w strukturze 
Powiatowego 
Centrum Pomocy 
Rodzinie 
w Goleniowie)

udziela wsparcia 
mieszkańcom Gminy 
Goleniów 

692-482-057
(tel.)

sekretariat@pcpr-
goleniow.pl

poniedziałek
 – piątek 

7:30-15:30

Agnieszka 
Mojsiewicz – 
koordynator PIK

m.in.:

- koordynowanie
  działań
  związanych 
  z interwencją
  kryzysową;

- udzielanie
  specjalistycznego
  wsparcia
  (prawnego,
 psychologicznego,
  mediacje, terapia
  rodzinna)

91-407-22-41
(tel.)

Patrycja Gul –
psycholog



Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 
ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów

(w strukturze 
Gminnej Komisji 
Rozwiązywania 
Problemów
Alkoholowych 
w Goleniowie)

91-407-12-22
(tel.)

gkrpa@goleniow.pl poniedziałek

12:00-17:00

czwartek

9:00-14:00

 psycholog poradnictwo 
psychologiczne

91-407-12-22
(tel.)

poniedziałek

15:00-16:00

radca prawny poradnictwo 
prawne

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów

91-407-18-10
(tel.)

gkrpa@goleniow.pl poniedziałek
 – piątek 

7:30-15:30

poradnictwo

Ośrodek Pomocy 
Społecznej
ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów

91-460-14-72
(tel.)

91-418-24-66
(fax)

ops@goleniow.pl poniedziałek
 – piątek 

7:30-15:30

pracownik 
dyżurny

 poradnictwo
 instytucjonalne

91-460-14-72
nr wew. 25;

ops@goleniow.pl poniedziałek 
wtorek
czwartek 

8:00-10:00

informacji udziela
Pani Renata Kijko
– pracownik 
socjalny 
w godzinach 
przyjęć 

  poradnictwo
  prawne 



Komenda Powiatowa 
Policji 
ul. Maszewska 9 
72-100 Goleniów

udziela wsparcia 
mieszkańcom Gminy 
Goleniów 

tel. 997

47-78-21-511
47-78-21-512
(tel. dyżurny)

sekretariat.goleniow
@sc.policja.gov.pl 

wszystkie 
dni tygodnia

całodobowo

funkcjonariusz 
dyżurny

m.in.:

- interwencje 
  w środowisku
  zagrożonym
  przemocą
  w rodzinie;

- wszczęcie
   procedury
   “Niebieskie
    Karty”; 

- wsparcie 
  instytucjonalne

         

      



                                                                                                                                             Załącznik nr   4

   
Baza dotycząca miejsc pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie    w Gminie Goleniów

      
        

    Instytucja
adres

Dane teleadresowe

numer
telefonu/fax

e-mail dni 
i godziny 
funkcjono-
wania

osoba do 
kontaktu

formy 
wsparcia

Brak  placówek 
zapewniających miejsca 
noclegowe dla osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie na terenie 
Gminy Goleniów 
 
w razie potrzeby – 
zapewnieni  e   schronienia
w trybie interwencyjnym
(noclegownia)

Zespół 
Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
w Gminie Goleniów 
ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów

91-407-34-69
(tel.)

zi@opsgoleniow.pl poniedziałek
 – piątek 

7:30-15:30

Małgorzata 
Czerwińska 
przewodnicząca 
ZI

Magdalena 
Garczyńska – 
pracownik ds. 
obsługi ZI

 poradnictwo

Punkt Interwencji 
Kryzysowej 
i Poradnictwa 
Specjalistycznego
ul. Pocztowa 43
72-100 Goleniów 

(w strukturze 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Goleniowie)

udziela wsparcia 
mieszkańcom Gminy 
Goleniów 

692-482-057
(tel.)

sekretariat@pcpr-
goleniow.pl

poniedziałek
 – piątek 

7:30-15:30

Agnieszka 
Mojsiewicz – 
koordynator PIK

m.in.:
- realizacja 
programów 
korekcyjno-
edukacyjnych 
skierowanych 
do osób 
stosujących 
przemoc 
w rodzinie;
- realizacja 
programów 
psychologiczno-
terapeutycznych 
dla osób 
stosujących 
przemoc

91-407-22-41
(tel.)

Patrycja Gul -
psycholog



Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 
ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów

(w strukturze Gminnej 
Komisji Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
w Goleniowie)

91-407-12-22
(tel.)

poniedziałek

12:00-17:00

czwartek

9:00-14:00

 
psycholog poradnictwo 

psychologiczne

91-407-12-22
(tel.)

poniedziałek

15:00-16:00

radca prawny poradnictwo 
prawne

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów

91-407-18-10
(tel.)

gkrpa@goleniow.pl poniedziałek
 – piątek 

7:30-15:30

- poradnictwo;

- terapia leczenia
  uzależnień

Ośrodek Pomocy 
Społecznej
ul. Pocztowa 13
72-100 Goleniów

91-460-14-72
(tel.)

91-418-24-66
(fax)

ops@goleniow.pl poniedziałek
 – piątek 

7:30-15:30

pracownik 
dyżurny

 poradnictwo
 instytucjonalne;

91-460-14-72
nr wew. 25;

ops@goleniow.pl poniedziałek
wtorek
czwartek 

8:00-10:00

informacji udziela
Pani Renata Kijko
– pracownik 
socjalny 
w godzinach 
przyjęć 

  poradnictwo
  prawne 

Komenda Powiatowa 
Policji 
ul. Maszewska 9 
72-100 Goleniów

udziela wsparcia 
mieszkańcom Gminy 
Goleniów 

tel. 997

47-78-21-511
47-78-21-512
(tel. dyżurny)

sekretariat.goleniow
@sc.policja.gov.pl

wszystkie 
dni tygodnia

całodobowo

funkcjonariusz 
dyżurny

m.in.:
- interwencje 
  w środowisku
  zagrożonym
  przemocą
  w rodzinie;
- wszczęcie
   procedury
   “Niebieskie
    Karty”; 
- wsparcie 
   instytucjonalne


