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Podstawy prawne, status oraz siedziba Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej.
1A. Podstawy prawne działania Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej.
 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego,
 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.

1B. Status Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej powołany został na mocy Uchwały nr
XXX/4/05 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 15 września 2005 r. i działał w strukturze
Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Konstancinie – Jeziornie.
(na podstawie art. 12 pkt. 8 lit.” „ i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym i w związku z art. 19 pkt. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej, tekst jednolity: Dz. U. z 2009r., Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.)
Z dniem 1 grudnia 2009 r. stosownie do obowiązujących przepisów prawa Uchwałą nr
XXXI/10/09 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 października 2009r. został wydzielony
ze struktur Placówki i utworzony jako odrębna jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
pod nazwą Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
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1C. Siedziba Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej na mocy Uchwały Rady Powiatu
Piaseczyńskiego 15 grudnia 2015r. został przeniesiony z Konstancina –Jeziorny do Góry
Kalwarii, ul. Ks. Sajny 2A. W budynku w Górze Kalwarii znajdują się odrębne pokoje
z aneksem kuchennym, łazienką oraz przedpokojem. Budynek posiada podjazd dla osób
niepełnosprawnych co usprawni korzystanie z usług Ośrodka osobom poruszającym się na
wózku inwalidzkim.
W budynku ośrodka parter został przeznaczony na
terapeutyczną:

część administracyjno-

Sposób przeznaczenia
Pokój administracji
Pokój w którym odbywają się porady prawne
oraz psychiatryczne
Pokój terapeutyczny dla dorosłych
Pokój terapeutyczny dla dzieci

Numer pokoju
1233A-

Pierwsze piętro zostało przeznaczone na część mieszkalną (hostel).
Hostel dla ofiar przemocy domowej oferuje schronienie oraz pomoc specjalistyczną
dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu związanego z zagrożeniem zdrowia
i życia.
Hostel oferuje schronienie oraz specjalistyczną dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysu
związanego z zagrożeniem zdrowia i życia. Zadaniem hostelu jest udzielenie tymczasowego
całodobowego schronienia osobom doświadczającym przemocy .
Hostel dysponuje 16 miejscami.
Osoby w nim przebywające mają zapewnione domowe warunki.
Hostel oferuje wsparcie w postaci podstawowych produktów żywnościowych.
Hostel nie oferuje pomocy finansowej lecz w razie potrzeby udzielona może zostać pomoc
materialna (odzież). Mieszkańcy hostelu mają możliwość korzystania ze stałej profesjonalnej
pomocy m. in: psychologicznej, psychiatrycznej, doradcy ds. rodziny, prawnej.
Czas trwania pobytu w hostelu zależy od sytuacji podopiecznego.
Regulamin zakłada okres przebywania nie dłuższy niż 3 miesiące.
Zakres pomocy świadczonej w hostelu obejmuje:
-udzielenie noclegu,
- innej doraźnej pomocy:
psychologa,

konsultanta

ds.

prawnych,

specjalisty

ds.

pracy

z

rodziną.

Warunki jakie należy spełnić aby być przyjętym do hostelu:
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pisemny wniosek osoby o przyjęcie do hostelu, poddanie się dobrowolnemu badaniu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu (jeżeli zachodzi taka konieczność),
Przyjmowanie do hostelu odbywa się całodobowo
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Zdjęcia pokoi Hostelu dla ofiar przemocy domowej, prowadzonego
przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej.
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2. Realizacja zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej.
Głównym zadaniem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej jest pomaganie:


osobom doświadczającym nagłej, niekorzystnej zmiany w życiu (np. utrata pracy,
zdrada, zagrożenie ciężką chorobą itp.),



osobom przeciążonym psychicznie, obarczonym następstwem wielu trudnych zdarzeń
w życiu swoim i rodziny,



w sytuacjach zamachów i prób samobójczych,



ofiarom wypadków i napadów, przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej,



osobom przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),



osobom mającym trudności małżeńskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,



osobom przeżywającym trudności w relacjach społecznych,



rodzinom zastępczym lub adopcyjnym, borykającymi się trudnościami wynikającymi
z nowej sytuacji rodzinnej,



osobom doznającym egzystencjalnych kryzysów wartości,



osobom wykluczonym społecznie oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym
a także osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.



osobom starszym, samotnym,



osobom przebywającym oraz opuszczającym placówki resocjalizacyjne, zakłady
karne,



osobom z problemami natury psychicznej,



osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych,



osobom z problemem alkoholowym,



osobom mającym trudności emocjonalne, problemy z kontrolą zachowań agresywnych
oraz stosujących przemoc,



osobom współuzależnionym,



rodzicom, których dzieci sprawiają problemy wychowawcze.

Ośrodek jest placówką otwartą, czyli przyjmującą wszystkie osoby doświadczające
kryzysu w możliwie najszybszym czasie bez skierowania oraz bez wymogu posiadania
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ubezpieczenia.

Zapewniającą

nieodpłatną

specjalistyczną

pomoc

psychologiczną,

terapeutyczną, psychiatryczną i prawną dla mieszkańców powiatu piaseczyńskiego.
W ramach interwencji udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy.
Udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu winno
charakteryzować się wysokim profesjonalizmem, co przekłada się nie tylko na wysoką jakość
usług świadczonych przez specjalistów zatrudnionych w Ośrodku, lecz także na jak
najbardziej komfortowe warunki lokalowe zarówno dla kadry, jak i przede wszystkim osób
korzystających z pomocy.

.
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3. Statystyka za 2016 rok.
1. Liczba osób, które zgłosiły się do Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej
Podział ze względu na wiek : ( łącznie 995 osób)

2. Podział ze względu na płeć:
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3. PODZIAŁ INTERWENCJI NA POSZCZEGÓLNE GODZINY:

Łącznie: 2557 interwencji.

4. Rodzaj kontaktu.
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5. Liczba interwencji.

6. Klienci Hostelu
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7. PROBLEMY Z JAKIMI ZGŁASZAJA SIĘ KLIENCI
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8. ILOŚC PORAD PRAWNYCH:

9. CZEGO PORADY PRAWNE DOTYCZYŁY:
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10.

Porównanie liczby klientów w latach 2006-2016.
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5. Realizacja programów.
a) Uchwałą Nr XVIII/7/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28-04-2016 został
przyjęty Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Powiecie Piaseczyńskim na lata 2016-2020.
Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest zmniejszenie
rozmiaru zjawiska przemocy poprzez:
 pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie,
 wprowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i dorosłych,
 zwiększenie ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz skuteczności ochrony ich praw,
 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec ofiar oraz korekcyjno edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie,
 łączenie i koordynowanie działań lokalnych tj. sektora publicznego i organizacji
pozarządowych,
 podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy
w rodzinie,
 podnoszenie kompetencji kadry zajmującej się zjawiskiem przemocy w rodzinie.

.
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Zorganizowano dzień odpoczynku od zszarganych nerwów.
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Przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej uczestniczyli
w Spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia dla pedagogów szkolnych
organizowanych
przez
Poradnię
Psychologiczno
Pedagogiczną
w Piasecznie. Tematem spotkania była praca z rodziną dysfunkcyjną- wsparcie
interwencja. Na spotkaniu mieliśmy możliwość zaprezentowania naszej placówki.



W listopadzie Przedstawiciele Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze
Kalwarii, rozpoczęli akcję informacyjno- edukacyjną dla służby zdrowia z Powiatu
Piaseczyńskiego. 15 listopada odbyła się konferencja edukacyjna dla służby zdrowia z Gminy
Góra Kalwaria dot. Postępowania w przypadku podejrzenia wykrycia przemocy w rodzinie,
podczas konferencji rozdano materiały edukacyjne.
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5. Współpraca z innymi instytucjami pomocowymi.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej od początku swojej działalności stopniowo
podejmuje współpracę z coraz bardziej liczną instytucji i organizacji. Współpraca ta w istotny
sposób przyczynia się do podnoszenia efektów pracy ośrodka co przejawia się skuteczniejszą
w krótszym czasie pomocą mieszkańcom powiatu. Instytucje pomocowe na terenie powiatu :
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
 Ośrodki Pomocy Społecznej w poszczególnych gminach : Piaseczno, Konstancin –
Jeziorna, Góra Kalwaria, Tarczyn, Prażmów, Lesznowola
 Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
 Komisariaty Policji : Konstancinie – Jeziornie, Górze Kalwarii, Tarczynie,
Prażmowie, Lesznowoli
 Sąd Rejonowy, Prokuratura w Piasecznie
 Szkoły Podstawowe i Gimnazja
Realizacja postanowień wydanych przez Sad Rejonowy w Piasecznie III Wydział
Rodzinnych i Nieletnich.
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej na mocy Postanowień Sądu jest
realizatorem kontaktów rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy
zastępczej na terenie Ośrodka.
W roku 2016 Ośrodek umożliwił kontakty 4 rodzinom.
Placówka może świadczyć pomoc na rzecz ofiar handlu ludźmi.
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