Baza miejsc pomocy rodzinie
Miejsce

Adres

Telefon

www/e-mail

Godziny
otwarcia/rejestracja

Dzienny Ośrodek Psychiatrii
i Zburzeń Mowy dla Dzieci i
Młodzieży

Wołowska 9
51-116 Wrocław

071 352-84-12
071 352-79-91

sekretariat@dopdim.pl
http://www.dopdim.pl/

Centrum Neuropsychiatrii
Neuromed

ul. Białowieska 74 a
(wejście od ul. Rysiej)

71-350-17-30

sekretariat@neuropsychiatria.com
http://www.neuropsychiatria.com

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Ul. Strzegomska 6

71-78-22-322

http://www.mops.wroclaw.pl/

Świadczenia rodzinne:
-„becikowe”
-zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego
-świadczenia opiekuńcze

Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Centrum Pracy
Socjalnej i Rodziny
ul. Podwale 75 of.

tel.: 71 78 23
591

zespol.interdyscyplinarny@mops.wr
oclaw.pl

Do głównych zadań Zespołu należy:
1) opracowanie założeń do gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie;
2) wskazywanie priorytetów w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na
terenie Wrocławia;
3) składanie zawiadomień o
podejrzeniu popełnienia czynów
określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
4) współdziałanie z jednostkami
organizacyjnymi Wrocławia oraz innymi
podmiotami przy realizacji zadań

Rejestracji można
dokonywać osobiście lub
telefonicznie pod nr 071
352-84-12
Rejestracja możliwa także
przez formularz na stronie
www

Rejestracja w godzinach
8.00 – 16.00
Rejestracja telefoniczna
odbywa się codziennie od 10
do 16.

Informacje dodatkowe

Pomoc skierowana do dzieci i ich rodzin.
Poradnie:
Poradnie:
-psychologiczna
-zdrowia psychicznego
- oradnia dla osób z autyzmem
dziecięcym(dla dzieci i ich rodziców)
- Oddział dzienny
- Poradnia Leczenia Środowiskowego (część
wizyt możliwa w domu pacjenta): poradnia
prowadzi program otwartego dialogu
-poradnia logopedyczna
Rodzina, która potrzebuje pomocy może
zgłosić się na terapię rodzinną do Zespołu
Terapii Rodzin działającego przy Centrum
Neuromed.
Pomagamy zarówno całym rodzinom, jak i
małżeństwom oraz parom, które
przeżywają trudności.
Kwalifikacja rodziny do terapii dokonuje się
na spotkaniu konsultacyjnym z cała
rodziną, ewentualnie na spotkaniu
zgłoszeniowym.

związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie;
5) inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz
w zakresie problematyki przemocy w
rodzinie;
6) inicjowanie przedsięwzięć mających
na celu zwiększenie skuteczności działań
związanych z przeciwdziałaniem przemocy
w rodzinie;
7) wskazywanie potrzeb w zakresie
tworzenia nowych lub modernizacji
istniejących miejsc pomocy;
8) wypracowanie procedur interwencji
kryzysowej wobec ofiar i sprawców
przemocy oraz opracowanie strategii
postępowania;
9) prowadzenie banku informacji o
działających we Wrocławiu instytucjach
i organizacjach udzielających pomocy
rodzinom dotkniętych przemocą domową;
10) współpraca z mediami w celu
upowszechniania informacji dotyczących
przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
11) tworzenie grup roboczych w celu
rozwiązywania problemów związanych z
wystąpieniem przemocy w rodzinie w
indywidualnych przypadkach.
Nadodrzańskie Centrum
Wsparcia
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Rydygiera 43 abcd i
45a

tel. (071) 79640-81
(koordynator
NCWS)
tel. (071) 79640-80 (doradca
zawodowy
Punktu
Aktywizacji
SpołecznoZawodowej)

ewa.chrzan@mops.wroclaw.pl
http://www.mops.wroclaw.pl/NCWp1262.php

Docelowo w Nadodrzańskim Centrum
Wsparcia będą realizowane następujące
działania w zakresie pomocy społecznej o
charakterze dziennym i całodobowym:
1)Działania dzienne mają na celu szeroko
rozumiane wsparcie rodziny poprzez
uruchomienie działań w ramach Placówki
opiekuńczo-wychowawczej wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży oraz
Klubu Samopomocy dla dorosłych. Na
rzecz tych działań zorganizowane zostanie
miejsce racjonalnego zagospodarowania
czasu wolnego dzieciom i młodzieży oraz
rozwoju ich zainteresowań, prowadzone
będzie poradnictwo prawne, socjalne,
powstaną grupy samopomocowe.
Prowadzone będą działania na rzecz
aktywizowania społeczności lokalnej.
2)Działania całodobowe polegać będą na
prowadzeniu całodobowego ośrodka
wsparcia dla mieszkańców Wrocławia, w
ramach którego działaniami o charakterze

specjalistycznym i pomocowym zostaną
objęci byli wychowankowie placówek
opiekuńczo-wychowawczych, osoby
czasowo niezdolne do samodzielnego życia
(niepełnosprawni, starsi) oraz rodziny,
które znalazły się w sytuacji kryzysowej
(np. samotne matki z dziećmi) . Odbiorcy
otrzymają niezbędną pomoc socjalną i
wsparcie specjalistyczne.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

ul. Kościuszki 131

(71) 72 21 860

http://www.pcpr.wroclaw.pl/

Do Dyżurnego Punktu
Konsultacyjnego zapraszamy
w każdy II i III wtorek
miesiąca w godzinach 16:00
- 17:00
Terminy dyżurów w roku
2013, godz: 16:00 – 17:00:
12 i 19 lutego
12 i 19 marca
9 i 16 kwietnia
14 i 21 maja
11 i 18 czerwca
9 i 16 lipca
13 i 20 sierpnia
10 i 17 września
8 i 15 października
12 i 19 listopada
10 i 17 grudnia

Dyżurny Punkt Konsultacyjny dla ofiar
przemocy w rodzinie

