
INFORMATOR 

Instytucje rządowe i samorządowe, podmioty oraz organizacje pozarządowe realizujące ofertę dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie 

Nazwa instytucji Adres Telefon/Fax E-mail 

Zakres realizowanych oddziaływań  

w stosunku do sprawców przemocy  

w rodzinie 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Łasku 

 

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej 

ul. 9 Maja 33                

98 – 100 Łask 

43 675 37 49 

 

 

 

43 675 50 49 

pcpr.lask@op.pl 

 

 

 

oik.lask@op.pl 

 Praca bezpośrednia ze sprawcami przemocy 

w oparciu o rozmowy indywidualne mające 

na celu: 

 uświadomienie konsekwencji 

stosowania przemocy, 

 w przypadku osób uzależnionych , 

motywowanie do podjęcia leczenia 

odwykowego 

 motywowanie do dokonania zmian w 

zachowaniu 

 Wsparcie psychologiczne 

 Realizacja Programu Korekcyjno-

Edukacyjnego dla osób stosujących Przemoc 

w Rodzinie 

Komenda            

Powiatowa Policji  

w Łasku 

ul. 9 Maja 32/36 

98 – 100 Łask 

47 845 42 11 

47 845 42 46 

komendant@lask.ld.policja.gov.pl  Przeprowadzanie interwencji w sytuacji 

uzyskania zgłoszenia o przemocy w rodzinie 

 Wszczynanie procedur „Niebieska Karta” 

 Zatrzymanie sprawców przemocy w rodzinie 

 Prowadzenie czynności wyjaśniających, 

postępowań przygotowawczych 

 Nadzór w rodzinach w ramach wszczętej 

procedury „Niebieska Karty” 

 Udział w pracach Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych 

 Udział w posiedzeniach GKRPA 

 Kierowanie wniosków do Sądu o objęcie 

rodzin nadzorem kuratora 

 Współpraca z noclegowniami oraz 

instytucjami pomocowymi dla sprawców 

mailto:pcpr.lask@op.pl


przemocy, przekazywanie danych 

teleadresowych podmiotów realizujących 

programy psychologiczno-terapeutyczne dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Poradnia  

Psychologiczno – 

Pedagogiczna  

w Łasku 

ul. S. Batorego 31         

98 – 100 Łask 

43 675 20 46 ppplask@wikom.pl  Terapia psychologiczna 

 Terapia rodzin 

 Konsultacje 

 Kontakt pomocowy 

Powiatowy Zespół 

Poradni w Łasku 

ul. Warszawska 62      

98 – 100 Łask 

43 675 22 95 sekretariat@pzplask.pl  Poradnictwo psychiatryczne 

 Poradnictwo psychologiczne 

 Poradnictwo terapeutyczne 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  w Łasku 

ul. S.Batorego 31 

98 – 100 Łask 

43 675 21 38 

 

 

poczta@mgopslask.pl 

 

 

 

 Rozpowszechnianie informacji                      

o instytucjach, osobach i możliwościach 

udzielania pomocy 

 Inicjowanie interwencji w środowisku 

dotkniętym przemocą w rodzinie 

 Poradnictwo 

Punkt Konsultacyjny 

 

 

ul. S.Batorego 31 

98 – 100 Łask 

607 040 420 

609 001 515 

 

poczta@mgopslask.pl  Udzielanie porad osobom stosującym 

przemoc przez psychologa, terapeutę             

i terapeutę uzależnień 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

ul. S.Batorego 31 

98 – 100 Łask 

43 671 15 05 poczta@mgopslask.pl  Diagnozowanie problemu przemocy              

w rodzinie 

 Opracowanie planu pomocy oraz 

podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonych przemocą w celach 

zapobiegawczych 

Gminny Ośrodek      

Pomocy Społecznej  

w Buczku 

ul. Szkolna 3A            

98 – 113 Buczek 

43 677 41 59 sekretariat@gopsbuczek.pl 

gopsbuczek@pro.net.pl 
 Praca socjalna 

 Modelowanie i promocja zachowań                

i postaw sprzyjających eliminacji przemocy 

w życiu rodzinnym 

 Oddziaływanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 Procedura „Niebieskiej Karty” 

 Współpraca ze służbami i instytucjami 

 Monitoring środowiska 

mailto:poczta@mgopslask.pl
mailto:poczta@mgopslask.pl
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Gminny Ośrodek      

Pomocy Społecznej                           

w Sędziejowicach 

 

 

Punkt Konsultacyjny 

 

 

 

 

 

 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

ul. Wieluńska 7 

98 – 160 Sędziejowice 

 

 

 

 

 

43 677 15 81 gops@gminasedziejowice.pl  Praca socjalna 

 

 

 

 

 Diagnozowanie problemów klientów            

w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie 

oraz udzielanie wsparcia 

 Poradnictwo psychologiczne 

 Pomoc terapeuty ds. uzależnień 

 Poradnictwo prawne 

 

 Diagnozowanie, udzielanie wsparcia oraz 

rozwiązywanie problemów; inicjowanie 

działań oraz interwencja 

Gminny Ośrodek      

Pomocy Społecznej  

w Widawie 

ul. Rynek Kościuszki 

10 

98 – 170 Widawa 

43 672 10 34 

wew. 51 

43 672 11 61 

wew. 52 

gops@widawa.pl  Monitoring sytuacji osób i rodzin w miejscu 

zamieszkania sprawców przemocy 

 Współpraca z PCPR w Łasku; prowadzenie 

działań motywujących sprawców przemocy 

domowej do uczestnictwa w programie 

korekcyjno-edukacyjnym 

 Informowanie sprawców przemocy domowej 

o konsekwencjach stosowania przemocy           

o możliwościach podjęcia leczenia lub 

terapii 

 Kierowanie wniosków do: Sądu Rejonowego 

w Łasku, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Widawie w 

sprawie zastosowania obowiązku podjęcia 

leczenia odwykowego w związku                   

z nadużywaniem alkoholu 

 Realizacja działań podejmowanych                 

w oparciu o procedurę „Niebieska Karta” 

Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny              

w Widawie 

ul. Rynek Kościuszki 

10 

98 – 170 Widawa 

43 672 10 34 

wew. 51 

43 672 11 61 

wew. 52 

gops@widawa.pl  Monitoring sytuacji osób i rodzin w miejscu 

zamieszkania sprawców przemocy 

 Współpraca z PCPR w Łasku; prowadzenie 

działań motywujących sprawców przemocy 



domowej do uczestnictwa w programie 

korekcyjno-edukacyjnym 

 Informowanie sprawców przemocy domowej 

o konsekwencjach stosowania przemocy        

o możliwościach podjęcia leczenia lub 

terapii 

 Kierowanie wniosków do: Sądu Rejonowego 

w Łasku, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Widawie         

w sprawie zastosowania obowiązku podjęcia 

leczenia odwykowego w związku                  

z nadużywaniem alkoholu 

 Realizacja działań podejmowanych                 

w oparciu o procedurę „Niebieska Karta” 

 


