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Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom / rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Lp. 
Gmina/ 

Powiat 

Nazwa organizacji 

pozarządowej 
Adres Tel. oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy Dni i godziny pracy 

1.  Dębica Stowarzyszenie Pomocy 

Społecznej „Ad Astram” 

ul. Mościckiego 26 

39-200 Dębica 

782126111 

adastram@op.pl 

Pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 

życiowych, poradnictwo. 

Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7.30 do 15.30. 

2.  Dzikowiec Stowarzyszenie Kobiet 

Wiejskich Gminy Dzikowiec 

„Przystań” 

ul. Ks. S. Sudoła 11 

36-122 Dzikowiec 

17/ 2273725 

goskacudo@vp.pl 

Działania sprzyjające integracji społecznej z zakresu 

oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki 

wobec istniejących zagrożeń, dystrybucja żywności, 

owoców i warzyw dla osób i rodzin potrzebujących. 

Pierwszy czwartek miesiąca  

w godzinach od 14.00 do 18.00 

(spotkania w razie potrzeb). 

3.  Górno, 

Powiat 

Rzeszowski 

Stowarzyszenie Wsparcia 

Osób i Rodzin „Orchidea” 

ul. Rzeszowska 3/1 

36-051 Górno 

stowarzyszenieorchidea@

interia.pl 

Pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, 

przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochrona 

jej ofiar poprzez działania profilaktyczne, 

interwencyjne i edukacyjne, wdrażanie 

prawidłowych metod wychowawczych w stosunku 

do dzieci i młodzieży w rodzinach, wspieranie 

wychowawczej i socjalizacyjnej funkcji rodziny, 

działalność wspomagająca rozwój wspólnot  

i społeczności lokalnych, promowanie  

i organizowanie wolontariatu, szczególnie  

w sprawach pomocy rodzinom potrzebującym 

wsparcia, współpraca z organizacjami pożytku 

publicznego w celu wspierania osób i rodzin. 

Stowarzyszenie działa przez cały 

rok. 

4.  Jasło Miasto Parafialny Oddział Akcji 

Katolickiej Parafii  

Św. Stanisława BM w Jaśle 

ul. Krasińskiego 4 

38-200 Jasło 

886329348 

parafialnaakcja@gmail. 

com 

Organizacja prowadzi placówkę wsparcia dziennego 

Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka 

Młodych”, która realizuje: działalność informacyjną 

(w zakresie możliwości i form uzyskania m.in. 

pomocy medycznej, psychologicznej, 

terapeutycznej, prawnej, socjalnej dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, działalność 

profilaktyczną (warsztaty dla rodziców 

wzmacniające kompetencje wychowawcze, zajęcia 

dla dzieci z zakresu psychoprofilaktyki 

różnorodnych form przemocy obecnej w przestrzeni 

społecznej i pedagogizacja w zakresie zachowań 

bezpiecznych wolnych od przemocy). 

Od poniedziałku do czwartku  

w godzinach od 10.30 do 18.30, 

piątek w godzinach od 8.00  

do 16.00. W okresie wakacji  

i ferii szkolnych od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 8.00 

do 16.00 

mailto:adastram@op.pl
mailto:stowarzyszenieorchidea@interia.pl
mailto:stowarzyszenieorchidea@interia.pl
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5.  Jasło Stowarzyszenie „Twój 

Potencjał” w Jaśle 

ul. Baczyńskiego 20 

A 

38-200 Jasło 

669056479 

twoj.potencjal.jaslo@inter

ia.pl 

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wsparcia  

w ramach którego: udzielane są konsultacje 

wychowawcze przez pedagoga, prowadzone  

jest poradnictwo prawne; organizowane są spotkania 

grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Ośrodek Wsparcia udziela 

pomocy zgodnie z opracowanym 

harmonogramem, w tym: 

konsultacje wychowawcze 

odbywają się co drugi piątek  

w wymiarze 2 godzin, 

poradnictwo prawne odbywa się 

co drugi piątek w wymiarze  

2 godzin, spotkania grupy 

wsparcia odbywają się raz  

w tygodniu (piątek) w wymiarze 

1,5 godziny. 

6.  Lesko Stowarzyszenie Kobiet 

Bieszczadzkich „Nasza 

Szansa” 

ul. Rynek 8 

38-600 Lesko 

Adres  

do korespondencji: 

ul. Jana Pawła II 

18B 

38-600 Lesko 

601556455 

skbnaszaszansa@gmail. 

com 

Celem Stowarzyszenia jest aktywne wpływanie  

na zwiększenie udziału zwłaszcza kobiet w życiu 

gospodarczym, społecznym i politycznym,  

w szczególności: kreowanie pozytywnych wzorców 

aktywności zawodowej i społecznej osób z małych 

miast, środowisk wiejskich i miejsko-wiejskich, 

poprawa szans kobiet poszukujących pracy, 

wspieranie kobiet na rynku pracy, organizowanie 

poradnictwa i pomocy psychologicznej kobietom  

w okresie ciąży i na urlopach wychowawczych  

oraz w innych trudnych sytuacjach życiowych, 

które grożą wykluczeniem z życia zawodowego  

i społecznego, pomoc prawna kobietom 

zagrożonym mobbingiem, w trudnej sytuacji 

życiowej, samotnych, przeciwdziałanie przemocy  

w rodzinie, propagowanie partnerskiego modelu 

rodziny oraz podkreślenie wartości pracy kobiety 

na rzecz gospodarstwa domowego, tworzenie 

warunków sprzyjających integracji zawodowej  

i towarzyskiej członków Stowarzyszenia oraz ich 

rodzin. Koncentrowanie działań wokół problemów 

rozumienia i promowania praw kobiet, 

eliminowanie stereotypowego traktowania kobiet. 

Działalność szkoleniowo-edukacyjna. Działalność 

wydawnicza. Ochrona zdrowia i profilaktyka. 

Świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin 

doświadczających lub zagrożonych przemocą  

w rodzinie (obecnie zawieszona z powodu braku 

finansowania). 

- 

../../../AppData/Local/Temp/skbnaszaszansa@gmail.com
../../../AppData/Local/Temp/skbnaszaszansa@gmail.com
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7.  Leżajsk Stowarzyszenie Sursum 

Corda 

ul. Mickiewicza 65 

37-300 Leżajsk 

Miejskie Centrum 

Kultury 
 

882015438 

npp@starostwo.lezajsk. 

pl 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie. 

Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8.00 do 16.00. 

W każdy wtorek dyżur  

z zakresu mediacji. 

8.  Leżajsk Podkarpacki Ośrodek 

Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego z siedzibą 

w Rzeszowie 

ul. Mickiewicza 20 

37-300 Leżajsk 

Budynek 

Administracyjny 

Muzeum Ziemi 

Leżajskiej 
 

17/ 8620122 

porso@poczta.onet.pl 

Poradnictwo dla osób poszkodowanych 

przestępstwem i osób im bliskich. 

Poniedziałki, od środy do piątku 

w godzinach od 8.00 do 15.00, 

wtorek w godzinach od 12.00 

do 22.00, sobota w godzinach 

od 8.00 do 12.00. 

9.  Łańcut Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Brata Alberta 

ul. Ottona z Pilczy 

2 

37-100 Łańcut 
 

17/ 2252868 Zapewnienie posiłków, pomoc żywnościowa. Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7.00 do 15.00. 

10.  Mielec „Arka” Poradnia 

Specjalistyczna 

ul. Arczewskiego 2 

39-300 Mielec 

17/ 7730809 

grodek.mario@gmail. 

com 

Celem stowarzyszenia jest udzielanie ludziom 

znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych 

wielorakiej pomocy w szczególności: 

psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, 

prawnej i duszpasterskiej. 

Psycholog (dziecięcy) -  

I poniedziałek w godzinach  

od 15.00 do 16.00, 

Psycholog - IV środa, III piątek 

w godzinach od 17.00 do 18.00, 

Pedagog - II środa w godzinach 

od 16.30 do 17.30, 

Prawnik - I, II, III i IV 

poniedziałek w godzinach  

od 17.00 do 18.00, 

Prawnik (kapłan) Sąd Biskupi - 

I wtorek w godzinach od 13.00 

do 16.00, 

Terapeuta (uzależnienia) - II 

czwartek w godzinach od 16.30 

do 17.30, 

Doradca (uzależnienia) - I, III, 

IV środa w godzinach od 16.30 

do 17.30, 

Doradca (praca) - III środa  

w godzinach od 16.30 do 17.30, 

Doradca (rodzinny) - II, IV 

piątek w godzinach od 16.30  

do 17.30, 

Duszpasterz - II, III, IV wtorek 

w godzinach od 15.00 do 16.30. 
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11.  Mielec Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski  

w Mielcu, Świetlica „Nasze 

Sprawy” 

ul. Mickiewicza 51 

39-300 Mielec 

ul. Chopina 8 

39-300 Mielec 

ul. Warneńczyka 3 

39-300 Mielec 

17/ 5863592,  

17/ 5836621, 698673486 

tpdmielec51@interia.pl 

Towarzystwo tworzy społeczny ruch na rzecz 

pomocy dzieciom i ich rodzicom, którego celem 

jest troska o prawa, jakość warunków życia, 

wychowania i edukacji dziecka, jego 

wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, 

podmiotowość i godność, równość szans 

życiowych. Prowadzenie świetlic profilaktyczno-

wychowawczych w formie specjalistyczno-

opiekuńczej i opiekuńczej. 

Biuro - kontakt telefoniczny: 

17/ 5863592, 17/ 5836621 

12.  Mielec Stowarzyszenie „Wspieramy 

Rodziny” 

ul. Żeromskiego 

21/5 

39-300 Mielec 

509181696 

zachatka@interia.pl 

Inicjowanie, wspieranie, rozwijanie i propagowanie 

wszelkich postaw i działań sprzyjających 

wszechstronnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, 

dorosłych, w tym osób starszych oraz społeczności 

lokalnej, a w szczególności: wspomaganie 

działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Działania na rzecz rozwoju intelektualnego, 

psychicznego i fizycznego dzieci, młodzieży  

i dorosłych. Upowszechnianie kultury fizycznej  

i sportu oraz promocja zdrowego trybu życia. 

Profilaktyka zdrowotna osób w podeszłym wieku. 

Działanie na rzecz promocji i ochrony zdrowia 

dzieci, młodzieży i dorosłych. Działania 

wspierające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 

życiowej. Wyrównywanie szans dzieci, młodzieży  

i dorosłych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Działania na rzecz wsparcia osób 

niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. 

Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, 

przemocy w rodzinie, bezdomności i innym 

patologiom społecznym. Działania o charakterze 

turystycznym i krajoznawczym. Upowszechnianie 

wolontariatu. Propagowanie idei społeczeństwa 

obywatelskiego. Działania na rzecz 

przedsiębiorczości i ekonomii społecznej. 

Wspieranie rodzin poprzez poradnictwo 

specjalistyczne: prawne, psychologiczne, socjalne, 

mediacje. Działania na rzecz integracji i reintegracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. Promocja działalności 

organizacji pozarządowych. Działania na rzecz 

Okresowa realizacja działań  

w ramach realizowanych 

projektów z pozyskanych 

środków w konkursach.   



S-I.9452. 25.2020.EK                                                                                                                                                                                                                                  str. 5 z 10 

tożsamości narodowej i przeciwdziałania 

dyskryminacji mniejszości narodowej. Działania  

na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 

Tworzenie ośrodków wsparcia dla dzieci i osób 

starszych. 

13.  Mielec Stowarzyszenie 

Trzeźwościowe „Nowe 

Życie” 

ul. Chopina 8 

39-300 Mielec 

17/ 5834000 

stowarzyszenie@nowezy

cie.mielec.pl 

Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie" 

działa w obszarze użyteczności publicznej,  

a w szczególności w obszarach: ochrony i promocji 

zdrowia, pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

przeciwdziałania patologiom społecznym. 

Biuro czynne: wtorek  

w godzinach od 12.00 do 18.00, 

piątek w godzinach od 12.00  

do 18.00. 

14.  Nisko Caritas Diecezji 

Sandomierskiej 

Lokalny Punkt Pomocy 

Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w Nisku 

ul. Mickiewicza 4 

37-400 Nisko 

530380330 Całodobowy dyżur telefoniczny dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem. Świadczenie 

pomocy przez tłumacza w porozumiewaniu się  

z przedstawicielami organów administracji 

publicznej, organów ścigania oraz w tłumaczeniu 

dokumentacji. Pomoc prawna w tym alternatywne 

metody rozwiązywania konfliktów. Pomoc 

psychologiczna. Pomoc psychoterapeutyczna  

i psychiatryczna. Pomoc materialna: organizowanie 

i finansowanie kursów podnoszących kwalifikacje 

zawodowe, organizowanie turnusów kolonijnych 

dla dzieci i młodzieży, pokrywanie kosztów 

żywności lub bonów żywnościowych, pokrywanie 

kosztów zakupu środków czystości i higieny 

osobistej, pokrywanie kosztów zakupu bielizny, 

odzieży, obuwia, pokrywanie kosztów czasowego 

zakwaterowania lub schronienia. 

Środa w godzinach od 10.00  

do 15.00, czwartek w godzinach 

od 13.00 do 18.00, piątek  

w godzinach od 13.00 do 18.00. 

15.  Przemyśl/ 

Krasiczyn 

Stowarzyszenie Centrum 

Wsparcia i Profilaktyki  

przy Specjalistycznym 

Ośrodku Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie  

w Korytnikach 

Korytniki 14 

37-741 Krasiczyn 

16/ 6718594, 515545884 

kontakt@sow-korytniki.pl 

Działania na rzecz osób dotkniętych przemocą 

domową i kryzysem oraz dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Kontakt telefoniczny. 

16.  Przemyśl 

Miasto 

Caritas Dom Matki  

i Dziecka Archidiecezji 

Przemyskiej 

ul. Prądzyńskiego 8 

37-700 Przemyśl 

16/ 6700093 

domsammat@op.pl  

Dom stałego pobytu dla kobiet w okresie 

okołoporodowym, dla samotnych matek z małymi 

dziećmi oraz dla kobiet i nieletnich dzieci z tytułu 

interwencji kryzysowej w rodzinie. Dom Matki  

i Dziecka: udziela schronienia, zapewnia pełne 

Całodobowo. 

mailto:domsammat@op.pl
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wyżywienie i pełne utrzymanie, udziela pomocy 

przy regulowaniu spraw administracyjnych  

i socjalno-prawnych, uczy podstawowych 

umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego i wychowania. 

17.  Przemyśl 

Miasto 

Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

ul. Plac 

Dominikański 3 

37-700 Przemyśl 

16/ 6783382 

tpd@o2.pl 

Organizacja wypoczynku letniego, pomoc 

materialna dla dzieci, dyżury Społecznego 

Rzecznika Praw Dziecka (każdy wtorek  

w godzinach od 9.00 do 14.00). 

Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7.30 do 15.30. 

18.  Przemyśl 

Miasto 

Caritas Archidiecezji 

Przemyskiej 

ul. Kapitulna 1 

37-700 Przemyśl 

16/ 6769060 

przemysl@caritas.pl 

Udzielanie wsparcia przez pracowników socjalnych, 

psychologów, zatrudnionych w Centrum Integracji 

Społecznej oraz specjalistów w Poradni Rodzinnej, 

działalność świetlicy socjoterapeutycznej 

„Perspektywa”, aktywizacja zawodowa i integracja 

społeczna osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

Biuro - od poniedziałku  

do piątku w godzinach od 8.30 

do 16.00, w soboty od 9.30  

do 12.30. 

Świetlica - od poniedziałku  

do piątku w godzinach od 11.00 

do 19.00. 

19.  Przemyśl 

Miasto 

Okręgowy Ośrodek Pomocy 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem w Przemyślu 

ul. Ks. Piotra Skargi 

7/1 lok. 33 

37-700 Przemyśl 

607244747, 16/ 6525252 

Dyżur całodobowy 7 dni 

w tygodniu. 

Pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia. 

Wsparcie prawne: pomoc w napisaniu pisma, pomoc 

w przygotowaniu i złożeniu wniosku, analiza 

dokumentacji prawnej. Wsparcie psychologiczne: 

psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Pomoc 

materialna w zakresie: bonów żywnościowych, 

pokrycia kosztów żywności, zakupu odzieży, 

bielizny, obuwia, środków czystości i higieny 

osobistej, dofinansowania do czynszu i opłat. Pomoc 

w zakresie pokrycia kosztów: opieki nad dzieckiem 

w żłobku, klubie, przedszkolu lub w szkole, 

edukacji, podręczników lub korepetycji. Pomoc  

w zakresie zdobycia kwalifikacji zawodowych  

lub przekwalifikowania zawodowego. 

Poniedziałek, środa, czwartek, 

piątek w godzinach od 8.00  

do 15.00, wtorek w godzinach  

od 13.00 do 20.00, sobota  

w godzinach od 9.00 do 13.00. 

20.  Przeworsk Stowarzyszenie Przeworsk - 

Powiat Bezpieczny 

ul. Lwowska 16 

37-200 Przeworsk 
 

Okręgowy Ośrodek 

Pomocy 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem  

w Sanoku 

ul. Mickiewicza 29 

38-500 Sanok 

531995236 (całodobowo) 

sppbprzeworsk1@wp.pl  

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem, świadków oraz osób  

im najbliższych: poradnictwo prawne; mediacje 

 jako alternatywna metoda rozwiązywania 

konfliktów; poradnictwo psychologiczne  

lub psychoterapeutyczne; pomoc udzielana przez 

osobę pierwszego kontaktu; pokrycie kosztów 

świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie,  

w którym lek nie podległaby refundacji lub w części, 

w której nie jest refundowany, wyrobów 

medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, 

Stowarzyszenie Przeworsk - 

Powiat Bezpieczny  

w Przeworsku: poniedziałek-

piątek w godzinach od 8.00  

do 17.00 (przyjmowanie osób  

po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym). 

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy 

Pokrzywdzonym Przestępstwem 

w Sanoku: poniedziałek  

mailto:sppbprzeworsk1@wp.pl
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przedmiotów ortopedycznych oraz środków 

pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie 

leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu 

wynikające z przestępstwa lub jego następstw; 

pokrywanie kosztów pomocy rzeczowej  

o charakterze edukacyjnym dla osób 

pokrzywdzonych przestępstwem, związanych  

z koniecznością likwidacji barier wykluczenia 

społecznego; pokrycie kosztów kursów i szkoleń 

podnoszących kwalifikacje zawodowe; pokrywanie 

kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia 

schronienia; dofinansowanie okresowych dopłat  

do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal 

mieszkalny i opłat eksploatacyjnych w sytuacji,  

gdy opłacenie tych kosztów jest utrudnione  

w konsekwencji doświadczonego przestępstwa; 

finansowanie przejazdów środkami komunikacji 

publicznej lub pokrywanie kosztów transportu 

związanych z uzyskiwaniem świadczeń 

pomocowych; bony żywnościowe; bony na zakup 

odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości  

i higieny osobistej; finansowanie kosztów wyjazdu 

osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym 

sprawuje pieczę oraz wyjazdu małoletniego  

wraz z osobą, podczas którego udzielana będzie 

pomoc psychologiczna; udzielanie pomocy 

świadkom i osobom im najbliższym poprzez pomoc 

psychologiczną oraz pomoc udzielaną przez osobę 

pierwszego kontaktu. 

w godzinach od 10.00 do 20.00, 

wtorek w godzinach od 8.00  

do 20.00, środa w godzinach  

od 8.00 do 20.00, czwartek  

w godzinach od 8.00 do 19.00, 

piątek w godzinach od 8.00  

do 19.00, sobota w godzinach  

od 8.00do 15.00. 

21.  Rzeszów  

 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Kobiet „Victoria” 

ul. Jagiellońska 4/7 

35-027 Rzeszów 

668987828 

victoria@victoria.slaskdat

acenter.pl 

W zależności od pozyskanych środków: pomoc  

w kontaktach z instytucjami samorządowymi  

i rządowymi, asysta sądowa (obserwacja rozpraw 

sądowych), pomoc w procesach sądowych, doraźna 

pomoc prawna, psychologiczna i interwencja 

kryzysowa, pomoc w zakresie żywności i odzieży  

w miarę pozyskanych darczyńców.  

Kontakt po wcześniejszej 

rozmowie telefonicznej 

668987828 lub mailowy: 

victoria@victoria.slaskdatacenter

.pl 

22.  Rzeszów 

Miasto  

Stowarzyszenie „Nowy 

Horyzont” 

ul. Leszczyńskiego 3 

35-061 Rzeszów 

 

 

668667554, 605289682 

nowy-horyzont@wp.pl 
Nieodpłatna pomoc prawna w zakresie prawa 

karnego, cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego, 

pomoc psychologiczna (terapia indywidualna, 

terapia par, terapia rodzinna), inne formy pomocy  

w zależności od realizowanych projektów. 

Od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 10.00 do 18.00. 
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23.  Rzeszów 

Miasto 

Podkarpacki Ośrodek 

Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

ul. Fredry 4/57-58 

35-959 Rzeszów 

17/ 8620122, 796600429 

porso@poczta.onet.pl 

Pomoc prawna (porady, redagowanie pism, 

wniosków), pomoc psychologiczna (porady, 

psychoterapia), pomoc materialna -  

w uzasadnionych przypadkach.  

Terminy spotkań z prawnikiem lub psychologiem  

są uzgadniane indywidualnie z petentem  

w godzinach dyżurów prawników i psychologów. 

Dyżury osób pierwszego 

kontaktu: 

Rzeszów: poniedziałek, środa, 

czwartek, piątek w godzinach  

od 8.00 do 15.00, wtorek  

w godzinach od 12.00 do 20.00, 

sobota w godzinach od 8.00  

do 12.00. 

Oddziały zamiejscowe:  

Dębica: poniedziałek  

w godzinach od 11.00 do 15.00, 

Tyczyn: wtorek w godzinach  

od 10.00 do 14.00, 

Strzyżów: środa w godzinach  

od 10.00 do 14.00, 

Leżajsk: czwartek w godzinach 

od 11.00 do 15.00, 

Sędziszów Małopolski: czwartek 

w godzinach od 11.00 do 14.00, 

Łańcut: piątek w godzinach  

od 10.00 do 14.00. 

24.  Powiat 

Sanocki 

Gmina 

Miasto Sanok 

Stowarzyszenie 

Wychowawców „ELEUSIS” 

w Sanoku 

ul. Zielona 39 

38-500 Sanok 

605049146 

kchowaniec1@o2.pl 

Prowadzenie pracy wychowawczej wśród dzieci  

i młodzieży w wolności od nałogów, prowadzenie 

szkoleń w zakresie umiejętności wychowawczych, 

poradnictwo pedagogiczne, wspieranie działalności 

organizacji i stowarzyszeń pracujących na rzecz 

rozwoju dzieci. 

Od wtorku do piątku  

w godzinach od 15.00 do 18.00. 

25.  Powiat 

Sanocki 

Gmina 

Miasto Sanok 

Stowarzyszenie Pomocy 

Rodzinie im. św. ks. 

Zygmunta Gorazdowskiego 

ul. Grzegorza 5 

ul. Grunwaldzka 17 

38-500 Sanok 

502753618 ,725184833 

 

Pomoc rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza 

dzieciom, pomoc w podnoszeniu świadomości 

macierzyństwa, odpowiedzialności za wychowanie 

dzieci, prowadzenie Punktu Wsparcia Rodzinnego - 

pomoc psychologiczna, prawna, rozwiązywanie 

problemów rodzinnych i trudności wychowawczych, 

pomoc w zmaganiu się z uzależnieniami, 

konfliktami w rodzinie. 

Poniedziałek, środa, piątek  

w godzinach od 9.00 do 10.00. 

Poniedziałek w godzinach  

od 17.00 do 19.00, środa  

w godzinach od 18.00 do 20.00 

(możliwy dojazd terapeutów  

do miejsca zamieszkania 

klienta). 

26.  Powiat 

Sanocki 

Gmina 

Miasto Sanok 

Towarzystwo Pomocy  

im. Św. Brata Alberta Koło  

w Sanoku 

ul. Hetmańska 11 

38-500 Sanok 

13/ 4642895  

bratalbertsanok@gmail. 

com 

Całodobowe schronienie dla bezdomnych mężczyzn, 

wyżywienie, opieka medyczna, środki higieny 

osobistej, odzież, obuwie, pomoc psychologiczna, 

terapia zajęciowa, wsparcie duchowe. 

Cała doba. 

mailto:porso@poczta.onet.pl
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27.  Sędziszów 

Małopolski 

Parafialny Oddział „Caritas” 

przy Parafii Narodzenia NMP 

ul. Jana Pawła II 27 

39-120 Sędziszów 

Małopolski 
 

brak Pomoc finansowa, pomoc rzeczowa. Po wcześniejszym uzgodnieniu. 

28.  Sędziszów 

Małopolski 

Parafialny Oddział „Caritas” 

Parafii pw. Miłosierdzia 

Bożego 
 

ul. Potockich 17 

39-120 Sędziszów 

Małopolski 

brak Pomoc finansowa, pomoc rzeczowa. Po wcześniejszym uzgodnieniu. 

29.  Sędziszów 

Małopolski 

Podkarpacki Ośrodek 

Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

Lokalny Punkt Pomocy 

Pokrzywdzonym 

Przestępstwem 
 

ul. Potockich 17 

39-120 Sędziszów 

Małopolski 

17/ 8620122, 796600429, 

510114691 

Pomoc prawna, psychologiczna, materialna. Czwartek w godzinach od 10.00 

do 14.00. 

30.  Stalowa Wola Stowarzyszenie Ruch 

Pomocy Psychologicznej 

„Integracja” 

ul. Polna 18 

37-464 Stalowa 

Wola 

15/ 6425293, 15/ 6425299 

rpp@stowarzyszenieinteg

racja.eu 

sowiik@sowiik.pl 

Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia  

i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK). 

SOWiIK - placówka całodobowa 

i całoroczna. 

31.  Stalowa Wola Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób Dotkniętych Przemocą 

w Rodzinie „Tarcza” 

ul. Popiełuszki 4 

37-450 Stalowa 

Wola 

512939994 

tarczastw@wp.pl 

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia 

jest: pomoc osobom dotkniętym przemocą  

w rodzinie, budowa systemu profilaktyki i pomocy 

osobom dotkniętym przemocą domową w oparciu  

o lokalne instytucje i organizacje pozarządowe  

i samorządowe, kształtowanie świadomości 

społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, rozwój i samokształcenie członków 

stowarzyszenia. 
 

Punkt Informacyjny: wtorek  

w godzinach od 16.00 do 18.00. 

Porady psychologiczne: środa  

w godzinach od 16.00 do 18.00. 

Porady prawne: piątek  

w godzinach od 16.30 do 18.30. 

32.  Strzyżów Podkarpacki Ośrodek 

Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego 

ul. Fredry 4/58 

35-959 Rzeszów 

Miejsce udzielanych 

porad: 

ul. Dąbrowskiego 10 

38-100 Strzyżów 
 

699671598 

porso@poczta.onet.pl 

Poradnictwo prawne, psychologiczne, pomoc 

materialna. 

Osoba pierwszego kontaktu: 

środa w godzinach od 10.00  

do 14.00. Dyżur psychologa, 

prawnika - po wcześniejszym 

umówieniu się. 

33.  Tarnobrzeg 

Miasto 

Stowarzyszenie Kobiety 

Wobec Przemocy 

Alkoholowej w Rodzinie 

ul. Konstytucji 3-go 

Maja 11 

39-400 Tarnobrzeg 

509456056 

swietlicatbg@o2.pl  

Prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży  

z rodzin dotkniętych problemem przemocy  

oraz rodzin o niskim statusie materialnym. 

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla kobiet 

dotkniętych przemocą w rodzinie, poradnictwo  

i wsparcie psychologa i pedagoga oraz osób 

przygotowanych i przeszkolonych do pracy  

z osobami dotkniętymi przemocą domową. 

 

Świetlica jest czynna  

od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 14.00 do 18.00. 

Punkt Konsultacyjny jest czynny 

we wtorki i czwartki  

w godzinach od 17.00 do 19.00. 

mailto:rpp@stowarzyszenieintegracja.eu
mailto:rpp@stowarzyszenieintegracja.eu
mailto:swietlicatbg@o2.pl
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34.  Tarnobrzeg 

Miasto 

Stowarzyszenie 

Profilaktyczne „BRZEG” 

ul. Skarbka 30 

39-400 Tarnobrzeg 

604547349 

chabelgosia@gmail.com 

Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Propagowanie zdrowego stylu życia wśród 

młodzieży. Prowadzenie zajęć profilaktycznych  

z dziećmi i młodzieżą. Prowadzenie poradnictwa 

psychologiczno-pedagogicznego. Organizowanie  

i prowadzenie grup terapeutycznych, terapii 

indywidualnej i terapii rodzinnej. 

Brak. 

35.  Tarnobrzeg 

Miasto 

Lokalny Punkt Pomocy 

Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem 

Al. Niepodległości 9 

39-400 Tarnobrzeg 

530100330 Zapewnienie opieki prawnej, psychologicznej  

i rehabilitacyjnej. 

Wtorek w godzinach od 14.00  

do 18.00, środa w godzinach  

od 10.00 do 14.00, czwartek  

w godzinach od 14.00 do 18.00. 

36.  Zarszyn Krąg Stowarzyszenia Pomoc 

Rodzinie im. św. ks. 

Zygmunta Gorazdowskiego 

w Nowosielcach 

Nowosielce 292 

38- 533 Nowosielce 

609 225 832 Udzielanie pomocy socjalnej. Udzielanie wsparcia 

duchowego. Udzielanie pomocy w nauce. 

Przydzielanie stypendium dla biednych dzieci. 

Prowadzenie pracy wychowawczo-oświatowej. 

Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. 

Według potrzeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


