Wykaz podmiotów realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(działania na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie)

1. Jednostki Miasta Lublin
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Telefon

1.

Centrum Interwencji
Kryzysowej
w Lublinie

ul. Probostwo 6a
20-089 Lublin

81466 55 46

Adres poczty
elektronicznej
pomoc@cik.lublin.eu

Zakres świadczonej pomocy

Świadczenie
bezpłatnej
pomocy
psychologicznej,
pedagogicznej,
terapeutycznej,
prawnej,
socjalnej
i interwencyjnej w związku z przemocą w rodżinie,
uzależnieniem, bezradnością w sprawach opiekuńczo
wychowawczych, kryzysami osobistymi i zdarzeniami
losowymi, prowadzenie Telefonu Zaufania przeznaczonego dla

osób w

sytuacjach

kryzysowych

oraz doświadczających

przemocy: całodobowy dyżur psychologiczny: nr tel. 733

588 900, dyżur psychologa od poniedziałku do piątku w godz.
7:00-19:00: nr tel. 733 588 600.
W strukturach CIK funkcjonuje Ośrodek Wczesnej Interwencji
dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin przy
ul. Północnej 3, nr tel. 81 466 55 45. Celem działalności jest

zmniejszenie negatywnych skutków nadużywania alkoholu.
Ośrodek wykonuje zadania z zakresu całodobowej interwencji

kryzysowej, skierowanej do osób w stanie nietrzeźwości.
Placówka prowadzi kompleksową pomoc: interwencyjną,
psychologiczną,
profilaktyczną,
edukacyjną,
socjalną
skierowaną zarówno do osób nadużywających alkoholu, jak
również ich rodzin.
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2.

3.

Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
w Lublinie

ul. Koryznowej 2 d
20-137 Lublin

81466 53 00

centrum@mopr.lublin.eu

Prowadzenie przy ul.
Popiełuszki 28E w Lublinie
Specjalistycznej Poradni dla Rodzin świadczącej poradnictwo
psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, zajęcia korekcyjno kompensacyjne,
EEG
biofeedback,
psychoprofilaktykę,
psychoedukację. Zapisy pod numerem tel. 81 466 55 48.

Sekcja ds.
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
MOPR

ul. Głęboka 11
20-612 Lublin

81 466 54 86

sekcjank@mopr.lublin.eu

Realizacja zadań określonych ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie z zakresu: diagnozowania problemów
przemocy w rodzinie i podejmowania działań w środowiskach
zagrożonych przemocą w rodzinie, inicjowania działań
w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie oraz
realizacji procedury „Niebieskie Karty".

Zespół
Interdyscyplinarny
w Lublinie

ul. Głęboka 11
20-612 Lublin

81 466 54 86

z.interdyscyplinarny
@mopr.lublin.eu

Realizacja zadań określonych w Miejskim Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy
w
Rodzinie
w
Lublinie,
integrowanie
i koordynowanie działań podmiotów zaangażowanych
w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2. Podmioty lecznicze
Lp.

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Telefon

1.

Ośrodek Leczenia
Uzależnień SP ZOZ

ul. Karłowicza 1
20-027 Lublin

81 532 29 79

2.

Wojewódzki
Ośrodek Terapii
Uzależnienia
od Alkoholu
i Współuzależnienia

ul. Abramowicka 4B
20-442 Lublin

81 744 22 28

Adres poczty
elektronicznej
osrodek@olu.lublin.eu

Zakres świadczonej pomocy
Realizacja działań na rzecz przeciwdziałania problemom
alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie
poradnictwa indywidualnego oraz grup terapeutycznych dla
ofiar przemocy w rodzinie.

Realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych
od alkoholu i współuzależnionych, prowadzenie działań
konsultacyjno-edukacyjnych, poradnictwa indywidualnego
oraz grup terapeutycznych dla członków rodzin osób
uzależnionych i osób doświadczających przemocy w rodzinie.
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3. Organizacje pozarządowe

LP-

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Telefon

1.

Specjalistyczny
Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

ul. Chmielewskiego 9
20-620 Lublin

2.

Katolickie
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Potrzebującym
„AGAPE"

ul. Bernardyńska 5
20-109 Lublin

Zakres świadczonej pomocy

81525 42 08

Adres poczty
elektronicznej
dyrektor@dsm.lublin.pl

81534 38 87

poczta@agape.lublin.pl

Prowadzenie Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych
Przestępstwem, udzielanie wsparcia w następujących formach:
pomoc psychologiczna, konsultacje psychiatryczne, pomoc
prawna,
grupowe formy wsparcia
psychologicznego,
psychoterapia, interwencja kryzysowa, doradztwo zawodowe,
poradnictwo socjalne.

Udzielanie bezpiecznego schronienia dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie, prowadzenie poradnictwa prawnego,
psychologicznego oraz socjalnego.

Informacja o placówkach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(działania skierowane do osób stosujących przemoc)
Lp-

Nazwa podmiotu

Adres podmiotu

Telefon

1.

Centrum
Interwencji
Kryzysowej
w Lublinie

ul. Probostwo 6a
20-089 Lublin

2.

Ośrodek Leczenia
Uzależnień SP ZOZ

ul. Karłowicza 1
20-027 Lublin

Zakres świadczonej pomocy

81466 55 46

Adres poczty
elektronicznej
pomoc@cik. lublin.eu

81 532 29 79

osrodek@olu.lublin.eu

Realizowanie programów psychologiczno - terapeutycznych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
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Realizowanie programów korekcyjno - edukacyjnych i terapii
indywidualnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

