
INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

I.JEDNOSTKI MIASTA

L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon
Adres poczty

elektronicznej (e-mail)
Zakres świadczonej pomocy

1.

Centrum
Interwencji
Kryzysowej

ul. Probostwo 6a
20-089 Lublin

81 466 55 46,
81 466 55 47

pomoc@cik.lublin.eu

1.  Prowadzenie  Całodobowego  Telefonu  Zaufania
numer  81 534  60  60.  Telefon  obsługują  specjaliści
z różnych  dziedzin  (psychologowie,  pedagodzy,
terapeuci). Telefon przeznaczony jest głownie dla osób z
problemami  uzależnień  i  ich  rodzin,  w  tym  osób
doświadczających przemocy.

2.  Świadczenie bezpłatnej,  kompleksowej  pomocy
specjalistycznej  osobom  i  rodzinom  w  sytuacji
kryzysowej,  szczególnie  spowodowanej  problemami
uzależnień  i  przemocy  domowej.  Centrum  świadczy
wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne,
prawne  i  socjalne  w  formie  spotkań  indywidualnych,
małżeńskich, rodzinnych, grupowych.

2.
Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie
w Lublinie

ul. Grodzka 7
20-112 Lublin

81 466 53 00 centrum@mopr.lublin.pl

1.  Prowadzenie  przy  ul.  Popiełuszki  28E/3  w Lublinie
Specjalistycznej  Poradni  dla  Rodzin  świadczącej
poradnictwo  psychologiczne,  rodzinne,  pedagogiczne,
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, EEG biofeedback,
psychoprofilaktyke, psychoedukację.

2.  Realizacja  zadań  określonych  ustawą  o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez Sekcję ds.
przeciwdziałania  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 „Niebieskiej karty”.



II. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon
Adres poczty

elektronicznej (e-mail)
Zakres świadczonej pomocy

1.

Stowarzyszenie
Równych Szans
BONA FIDES

ul. Niecała 4,
20-080 Lublin

81 533 7209,
502 597 821

bonafides @op.pl

1.  Prowadzenie  przy  ul.  Narutowicza  61  w  Lublinie
Centrum  Pomocy  Interdyscyplinarnej  świadczącego
pomoc  specjalistyczną  i  interdyscyplinarną  dla  osób
pokrzywdzonych  przestępstwem  i  ich  rodzin,  w  tym
poradnictwo  prawne,  psychologiczne,  terapeutyczne,
pomoc  socjalna,  doradztwo  zawodowe,  mieszkanie
interwencyjne.

2.  Realizacja  działania  na  rzecz  przeciwdziałania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez
prowadzenie  poradnictwa  indywidualnego
psychologiczno-psychoterapeutycznego  oraz  grup
terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy
w formie warsztatów.

3.  Realizacja  programu  w  ramach  przeciwdziałania
narkomanii  skierowanego  do  specyficznych  grup
odbiorców, np. kobiet, ofiar przemocy, matek z dziećmi
poprzez  prowadzenie  poradnictwa   indywidualnego
psychologicznego.

2.
Fundacja SOS
Ziemi Lubelskiej

ul. Bazylianówka 44
20-044 Lublin

81 748 52 10 sosprzemoc@wp.pl

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
ofiar  przemocy  w  Rodzinie  ,  w  tym  realizacja
standardów  podstawowych  usług  w  zakresie
interwencyjnym,  bytowym  terapeutyczno  –
wspomagającym  oraz  współpraca  z  instytucjami
zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
oraz  prowadzenie  działań  monitorujących  i
ewaluacyjnych efektów Ośrodka.

3. Stowarzyszenie
KONTAKT

ul. Skierki 12,
20-601 Lublin

81 533 79 99 kontakt577@wp.pl 1.  Realizacja  programu  w  ramach  przeciwdziałania
narkomanii  skierowanego  do  specyficznych  grup
odbiorców, np. kobiet, ofiar przemocy, matek z dziećmi
poprzez  prowadzenie  indywidualnego  poradnictwa



psychologicznego i prawnego.

2.  Realizacja  działania  na  rzecz  przeciwdziałania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez
prowadzeni  indywidualnego  poradnictwa
psychologicznego  i  prawnego  oraz  grup
terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie.

4.

Fundacja Działań
Edukacyjno-
Społecznych
OD NOWA

ul. P.Gojawiczyńskiej 44,
20-827 Lublin

605246094 biuroodnowa @wp.pl

Realizacja  programu  w  ramach  przeciwdziałania
narkomanii  skierowanego  do  specyficznych  grup
odbiorców, np. kobiet, ofiar przemocy, matek z dziećmi
poprzez prowadzenie indywidualnego poradnictwa oraz
zajęć grupowych.

5.
Towarzystwo
,,NOWA KUŹNIA"

ul. Samsonowicza 25,
20-485 Lublin

81 443 43 13
602 796 368

poczta@towarzystwo-
kuznia.lublin.pl

Realizacja  działania  na  rzecz  przeciwdziałania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez
prowadzenie  poradnictwa  indywidualnego
psychologicznego  oraz  zajęć  terapeutycznych
indywidualnych i grupowych.

6.
Fundacja
PRAESTERNO

ul. Czerniakowska 26
A/5,
00-714 Warszawa
Ośrodek w Lublinie ul.
Organowa 4,
20-882 Lublin

81 740 66 44,
 663 742 779

biuro@praesterno.pl

1. Realizacja programu dla rodziców, w tym warsztatów
umiejętności  rodzicielskich  przygotowujących  rodziców
do  wychowywania  dzieci  bez  stosowania  przemocy
w formie grupy warsztatowej.

2.  Realizacja  programu  radzenia  sobie  z  emocjami,
z  zachowaniami  agresywnymi,  budowania  relacji
interpersonalnych,  rozwiązywania  konfliktów  w  formie
grupy  terapeutyczno-warsztatowej  oraz  konsultacji
indywidualnych.

7. Katolickie
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom
Potrzebującym
,,AGAPE"

ul. Bernardyńska 5, 20-
109 Lublin

81 534 38 87 poczta@agape.lublin.pl 1.  Prowadzenie  działań  na  rzecz  osób  dotkniętych
przemocą  w  rodzinie  w  Ośrodku  Pomocy  Osobom
Pokrzywdzonym  Przestępstwem  w  Lublinie  poprzez
prowadzenie  poradnictwa  psychologicznego,  grupy
terapeutycznej,  konsultacji  lekarskich,  doradztwa
zawodowego,  grup  roboczych,  organizowanie  pomocy
prawnej, poradnictwa socjalnego.

2.  Realizacja  programu  radzenia  sobie  z  emocjami,
z  zachowaniami  agresywnymi,  budowania  relacji



interpersonalnych,  rozwiązywania  konfliktów  w  formie
poradnictwa indywidualnego oraz zajęć grupowych.

3. Realizacja programu dla rodziców, w tym warsztatów
umiejętności  rodzicielskich  przygotowujących  rodziców
do  wychowywania  dzieci  bez  stosowania  przemocy
w  formie  poradnictwa  indywidualnego  oraz  zajęć
grupowych.

8.
Stowarzyszenie ,,
STOP"

ul. Towarowa 19,
20-205 Lublin

81 748 38 89,
608 221 867

stowarzyszenie@o2.pl

Realizacja  działania  na  rzecz  przeciwdziałania
problemom alkoholowym i przemocy w rodzinie poprzez
prowadzenie  poradnictwa  indywidualnego  oraz  grup
terapeutycznych  dla  ofiar  przemocy  w  rodzinie.
Funkcjonuje  również  lokalny  zespól  interdyscyplinarny
oraz prowadzone są  działania środowiskowe na rzecz
przeciwdziałania  problemom  alkoholowym  i  przemocy
w  rodzinie  (działania  profilaktyczne  w  wybranych
szkołach).

9.

Stowarzyszenie
Ochrony i Pomocy
Rodzinie
Alkoholowej
SOPRA

ul. Sasankowa 4/8
20-537 Lublin

600 575 026 twoja@sopralublin.pl

Realizacja działań w ramach projektu „Nie jesteś sama.
Pozwól sobie pomóc!”, w tym prowadzenie poradnictwa
prawnego i psychologicznego.



III. PODMIOTY LECZNICZE

L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon
Adres poczty

elektronicznej (e-mail)
Zakres świadczonej pomocy

1.
Stowarzyszenie
MONAR

ul. Nowolipki 9B,
00-151 Warszawa
Oddział w Lublinie
ul. Montażowa 16,
20-214 Lublin

81 7451010 info@monar.org

Realizacja programu zawierającego działania na rzecz
przeciwdziałania  problemom  alkoholowym  i  przemocy
w  rodzinie  poprzez  prowadzenie  poradnictwa
indywidualnego oraz grup terapeutycznych.

2.
Ośrodek Leczenia
Uzależnień SP
ZOZ

ul. Karłowicza 1,
20-027 Lublin

81 5322979
osrodek.leczenia.uzale
znien@neostrada.pl

Realizacja programu zawierającego działania na rzecz
przeciwdziałania  problemom  alkoholowym  i  przemocy
w  rodzinie  poprzez  prowadzenie  poradnictwa
indywidualnego  w  formie  konsultacji  prawnych,
psychologicznych oraz grup terapeutycznych.



INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

I.JEDNOSTKI MIASTA

L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon
Adres poczty

elektronicznej (e-mail)
Zakres świadczonej pomocy

1.

Centrum
Interwencji
Kryzysowej

ul. Probostwo 6a
20-089 Lublin

81 466 55 46,
81 466 55 47

pomoc@cik.lublin.eu

1.  Realizacja  wstępnych  programów  korekcyjno  -
edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
opartych na założeniach modelu z Duluth prowadzonych
w formie spotkań grupowych i indywidualnych
- 2 grupy prowadzone w Areszcie Śledczym w Lublinie
dla osób przebywających w Areszcie Śledczym,
- 2 grupy prowadzone w cyklu 13 spotkań, kwalifikacja
do grupy odbywa się po konsultacjach indywidualnych,
zajęcia  odbywają  się  w  piątki  i  soboty  w  miejscu
wskazanym przez Centrum.

2.  Realizacja  programów korekcyjnych -  pogłębionych
dla  osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie,  którzy
ukończyli  wstępny  program  korekcyjno  -  edukacyjny
prowadzony  w  formie  spotkań  grupowych
i  indywidualnych  po  konsultacjach  indywidualnych
prowadzonych w Centrum.

3.  Konsultacje  indywidualne  dla  osób  stosujących
przemoc  w  terminach  ustalanych  indywidualnie
polegające  na  pracy  terapeutycznej,  wspierającej
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.


