
Powiat Nazwa placówki Dane teleadresowe Rodzaj i formy świadczonej pomocy
Dni i godziny pracy placówki, dyżury 

specjalistów

Liczba 

miejsc 

Pomoc z wykorzystaniem środków 

zdalnej komunikacji

Dostępność dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Miasto Łomża Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 

Łomży

ul. Wojska Polskiego 161

18- 400 Łomża

tel./ fax 86 216 98 20

pomoc@oik.lomza.pl

www.oik.lomza.pl

* interwencja kryzysowa * poradnictwo psychologiczne, 

socjalne, prawne * schronienie w hostelu * grupa wsparcia 

dla kobiet z problemem przemocy * profilaktyka społeczna * 

warsztaty umiejętności wychowawczych

pon. - pt. 8.00 - 18.00

hostel czynny całodobowo od momentu 

przyjęcia mieszkańca

8 TAK

kontakt telefoniczny, on-line

TAK

OIK znajduje się na I piętrze - 

możliwość skorzystania ze 

schodołazu

Miasto 

Suwałki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Suwałkach - Dział Pomocy 

Kryzysowej

ul. Filipowska 20 B

16-400 Suwałki

tel. 87 565 28 91

fax. 87 562 89 71

dpk@mopr.suwalki.pl

www.mopr.suwalki.pl

* całodobowe schronienie * poradnictwo specjalistyczne: 

socjalne, prawne, psychologiczne

* terapia interwencyjna * całodobowa pomoc psychologiczna 

w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową * pomoc 

finansowa i rzeczowa  

* grupa wsparcia dla osób uwikłanych w przemoc * zajęcia dla 

dzieci i młodzieży * realizacja programów: korekcyjno-

edukacyjnego i psychologiczno-terapeutycznego dla 

sprawców przemocy w rodzinie 

w dni robocze w godz. 7.30-15.30. 

Pracownicy pełnią dyżury telefoniczne 

całodobowo na wypadek przyjęcia do 

hostelu osób znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej.

 W okresie zakwaterowania osób, hostel 

czynny jest całodobowo. 

Poradnictwo specjalistyczne:

poradnictwo socjalne: 

pon. - pt. 7.30-15.30

poradnictwo prawne:

wt. i czw. 15.30-17.30

Poradnictwo, konsultacje psychologiczne 

oraz  terapia interwencyjna:

poniedziałek – 7.30-15.30, 

wtorek - 11.30-15.30,16.00-20.00

środa -  11.30-15.30, 

czwartek - 11.30-15.30

piątek – 7.30 -15.30 

10 TAK

możliwość komunikacji on-line

TAK

budynek dostosowany do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością 

ruchową, budynek wyposażony w 

podjazd,  obsługa prowadzona na 

parterze budynku,  możliwość 

komunikacji on-line

Interwencja kryzysowa - woj. podlaskie - baza teleadresowa 2022 r.

Miasto 

Białystok

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 

Białymstoku działający w 

strukturach Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie w Białymstoku

ul. Włókiennicza 7

15-464 Białystok

tel. 85 879 79 46, 879 79 47, 

879 79 48

oik@mopr.bialystok.pl

www.mopr.bialystok.pl

* całodobowe dyżury interwencyjne * całodobowe 

poradnictwo telefoniczne * poradnictwo psychologiczne, 

pedagogiczne, prawne, rodzinne, socjalne * terapia osób w 

kryzysie * terapia par * prowadzenie oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie * grupa edukacyjno-

relaksacyjna dla osób zmagających się ze stresem i 

zaburzeniami lękowymi * zajęcia psychoedukacyjne dla 

rodziców * grupa wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie * grupa dla osób doświadczających 

trudności w relacjach * program edukacyjno-motywujący dla 

osób uzależnionych od środków psychoaktywnych

* pomoc dzieciom: konsultacje indywidualne z psychologiem, 

z pedagogiem * konsultacje indywidualne dla rodziców z 

pedagogiem, psychologiem * grupa socjoterapeutyczna dla 

dzieci w wieku 8-12 lat

* w sytuacji kryzysowej schronienie dla kobiet, w tym kobiet z 

dziećmi

7 dni w tygodniu, całodobowo 15 TAK

Skype

ZOOM

(wsparcie z wykorzystaniem 

środków komunikacji zdalnej można 

uzyskać po wcześniejszym 

umówieniu)

TAK

* dostępność pod względem 

komunikacyjnym dla osób głuchych: 

zapewnienie tłumacza języka 

migowego na wcześniej umówioną 

wizytę 

* obsługa osób z problemem w 

poruszaniu się: dostępność 

alternatywna (na miejscu w 

pomieszczeniu na parterze budynku 

MOPR OIK lub w miejscu  

zamieszkania/pobytu osoby)



augustowski Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Augustowie 

funkcjonujący w ramach 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Augustowie

ul. Młyńska 52

16-300 Augustów

tel./ fax 87 643 20 71

508 547 681

oik.pcpr@st.augustow.wrotap

odlasia.pl

* poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, prawne, 

socjalne * tymczasowe schronienie w Zespole Placówek 

Młodzieżowych * grupa wsparcia dla osób będących w 

kryzysie * program korekcyjno-edukacyjny dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie

w godzinach pracy PCPR: od poniedziałku 

do piątku w godz. 7.30-15.30

Poradnictwo specjalistyczne: 

psycholog: wt. i śr. w godz. 16.00-18.00 

(po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym)

radca prawny: pon. i śr. w godz. 12.00-

15.00  (po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym)

4 TAK

kontakt telefoniczny

TAK

budynek pozbawiony barier 

architektonicznych, dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ruchową

białostocki Powiatowy Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Białymstoku 

funkcjonujący w ramach 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Białymstoku

ul. Słonimska 15/1

15-028 Białystok

tel. 85 732 17 72 w. 4

fax. 85 732 17 72 w. 2

pcpr@st.bialystok.wrotapodla

sia.pl 

www.powiatbialostocki.pl

* poradnictwo psychologiczne, poradnictwo pracownika 

socjalnego * programy korekcyjno-edukacyjne dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie

* Poradnictwo pracownika socjalnego w 

godzinach pracy PCPR w godz. 7.30-15.30 

(pon., wt., czw. i pt.), w godz. 11.00-19.00 

(śr.)

* Poradnictwo psychologiczne, 

telefonicznie lub w siedzibie Centrum po 

ustaleniu terminu spotkania - środy w 

godz. 15.00-18.00                                                                                                  

nie 

prowadzi 

miejsc 

całodobow

ych

TAK

porady psychologa i pracownika 

socjalnegomożliwe również 

telefonicznie

TAK

budynek pozbawiony barier 

architektonicznych, dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ruchową, budynek wyposażony w 

podjazd/ windę, obsługa 

prowadzona na parterze budynku

bielski Na terenie powiatu nie 

funkcjonują placówki świadczące 

pomoc w formie interwencji 

kryzysowej.

Osoby w kryzysie mogą otrzymać 

pomoc w Punkcie Poradniczo-

Konsultacyjnym działającym przy 

Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Bielsku Podlaskim

PCPR w Bielsku Podlaskim

ul. 3 Maja 17

17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85 833 26 76

fax 85 833 26 75

centrum3maja@poczta.onet.p

l

www.pcprbielskpodlaski.pl

* poradnictwo psychologiczne * pedagogiczne *  socjalne * 

prawne * rodzinne * w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz w innych sytuacjach kryzysowych

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 

15.30

TAK

kontakt telefoniczny

TAK

budynek pozbawiony barier 

architektonicznych, dostosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością 

ruchową, wyposażony w podjazd dla 

osób z niepełnosprawnością 

ruchową/windę, obsługa 

prowadzona na parterze budynku, 

czytelne oznaczenie pomieszczeń dla 

osób słabowidzących

grajewski Na terenie powiatu nie 

funkcjonują placówki świadczące 

pomoc w formie interwencji 

kryzysowej

Osoby w kryzysie z terenu 

powiatu grajewskiego mogą 

otrzymać pomoc w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej w Nowej 

Wsi Ełckiej (woj. warmińsko-

mazurskie)

Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej przy Domu 

Pomocy Społecznej

Podmiot prow.: PCPR w Ełku

Nowa wieś Ełcka, ul. Lipowa 1

19-300 Ełk

tel./ fax 87 619 77 70

dpsnwe@fantex.pl

* całodobowe schronienie 14 miejsc * poradnictwo 

psychologiczne, socjalne, prawne * prowadzenie 

psychoterapii indywidualnej * prowadzenie działalności 

terapeutycznej

hajnowski Na terenie powiatu nie 

funkcjonują placówki świadczące 

pomoc w formie interwencji 

kryzysowej

Osoby w kryzysie mogą otrzymać 

pomoc w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Hajnówce

PCPR w Hajnówce

ul. Piłsudksiego 10A

17-200 Hajnówka

tel./ fax 85 682 36 42

pcpr@powiat.hajnowka.pl

http://bip.st.hajnowka.wrotap

odlasia.pl/jedn_org/powiatow

ecentrumpomocyrodzinie/

* praca socjalna * psycholog (umowa zlecenie): wizyty 

umawiane telefonicznie, możłiwość wsparcia on-line * w razie 

konieczności umieszczenia dziecka poza rodziną - miejsca 

typu interwencyjnego w Domu Dziecka im. H. Kopalińskiej w 

Białowieży * na terenie powiatu dwa mieszkania treningowe 

(4 miejsca)

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 

15.30

TAK

kontakt telefoniczny, wsparcie on-

line

TAK

Budynek częściowo przystosowany 

do potrzeb osób ze szczególnymi 

potrzebami. Lokal na parterze, 

dostosowana łazienka, umowa ze 

Związkiem Głuchych w Łodzi na 

świadczenie usług tłumacza języka 

migowego on-line, w PCPR pętla 

indukcyjna niezbędna podczas 

kontaktów z osobą niedosłyszącą. 

Oznaczenia pomieszczeń w druku 

powiększonym, napisy czarne na 

żółtym tle



moniecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej

prowadzony przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w 

Mońkach

ul. Tysiąclecia 15

19-100 Mońki

tel./ fax 85 716 61 00

506513719

698643788

pcpr_monki@wp.pl

www.pcpr.monki.pl

* nieodpłatne zamieszkanie * pomoc psychologiczna * 

poradnictwo socjalne

poniedziałek - piątek w godz. 7.30 – 15.30

pomoc psychologiczna po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu

8 NIE NIE

sejneński Na terenie powiatu nie 

funkcjonują placówki świadczące 

pomoc w formie interwencji 

kryzysowej

Osoby w kryzysie mogą otrzymać 

pomoc w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Sejnach

ul. Piłsudskiego 34

16-500 Sejny

tel./ fax 87 517 34 15

biuro@pcpr.sejny.pl

www.pcprsejny.pl

* specjalistyczne poradnictwo, w tym psychologiczne, prawne 

w ramach zadań powiatu, rodzinne, praca socjalna

* poradnictwo psychologiczne po 

wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod 

nr tel. 87 517 34 15, email: 

biuro@pcpr.sejny.pl

* poradnictwo rodzinne i praca socjalna - 

poniedziałek - piątek w godz. 7.30-15.30

* poradnictwo prawne: pon. i czw. w godz. 

11.30-15.30, wt. i pt. w godz. 7.30-15.30, 

śr. w godz. 7.30-11.30; zapisy na wizytę 

pod nr tel. 87 517 39 06, 517 39 10 

(centrala), email: 

kontrola@powiat.sejny.pl, lub na stronie: 

https://np.ms.gov.pl/ 

TAK

* poradnictwo rodzinne i socjalne - 

telefonicznie 87 517 34 15

* nieodpłatna pomoc prawna oraz 

poradnictwo obywatelskie 

telefonicznie 87 517 39 06

TAK

Budynek posiada bariery 

architektoniczne i nie jest 

dostosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnością ruchową, lecz 

zapewniony jest dostęp 

alternatywny w postaci obsługi osób 

na parterze budynku. Istnieje 

możliwość pomocy tłumacza języka 

migowego po wcześniejszym 

zgłoszeniu takiej potrzeby

suwalski Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

działający w strukturach 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Suwałkach

ul. Świerkowa 60

16-400 Suwałki

tel. 87 565 92 82, 565 92 88, 

565 92 85

fax 87/ 565 92 84

interwencja@powiat.suwalski.

pl

www.pcpr.suwalski.pl

W siedzibie PCPR:

* wyjazdy interwencyjne pracowników PCPR w sytuacjach 

kryzysowych * poradnictwo psychologiczne, prawne, 

rodzinne, rozmowy mediacyjne na miejscu w sytuacjach 

konfliktowyc * warsztaty umiejętności wychowawczych, 

warsztaty budowania relacji małżeńskich * schronienie dla 

osób doświadczających przemocy w Hostelu SOW.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej w Bakałarzewie:

* konsultacje psychologa i pedagoga dla rodzin na terenie 

Gminy Bakałarzewo 1 raz w m-cu po 4,5h wg ustaleń z 

pracownikiem GOPS w Bakałarzewie

W siedzibie PCPR: pon. - pt. 7.30 - 15.30

W Punkcie Interwencji Kryzysowej w 

Bakałarzewie: umówienia poprzez 

pracowników GOPS w Bakałarzewie oraz 

pedagoga szkolnego

schronieni

e w 

Hostelu 

SOW

TAK

kontakt telefoniczny, mailowy, 

wsparcie on-line

TAK

budynek dostosowany do potrzeb 

osób z niepełnosprawnością 

ruchową, wyposażony w podjazd, 

obsługa prowadzona na parterze 

budynku, możliwość komunikacji on-

line

wg stanu na dzień 02.06.2022 r.

Sporządziła: Idalia Wyszyńska

Oddział ds. Rodziny, tel. 85 74 39 631

Białystok, 02.06.2022


