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2018 ROK
Nazwa jednostki, podmiotu lub
organizacji pozarządowej
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Chełmie

Adres instytucji

Telefon/fax do
kontaktu

ul. Kolejowa 8
22-100 Chełm

tel. 82 565 82 59

ul. Jedność 43
22-100 Chełm

tel. 82 565 91 62

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Chełmie

ul. Jedność 43
22-100 Chełm

tel. 82 564 07 07

Poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne w zakresie:
– wspierania ofiar przemocy domowej (emocjonalnego i socjalnego),
sekretariat@mopr.chelm.pl – rozwiązywania problemów wychowawczych,
– konfliktów małżeńskich,
– kryzysów rozwojowych,
– interwencji domowej,
– pracy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami w zakresie motywowania
do udziału w terapii i leczeniu odwykowemu,
- monitorowania sytuacji rodziny w miejscu zamieszkania.
www.oikchelm.pl
oikchelm@op.pl

Ośrodek Pomocy Osobom
Uzależnionym
w Chełmie
Stowarzyszenie Ośrodek
Wspierania Rodziny w Chełmie

Zakres oddziaływań

www.mopr.chelm.pl

Zespół Interdyscyplinarny
Sekcja Poradnictwa i Pomocy
Dziecku i Rodzinie

Adres internetowy
Adres mailowy

ul. Reformacka 24 tel. 82 565 49 11
22-100 Chełm

brak strony internetowej

Zakres usług:
- poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,
- terapia indywidualna i rodzinna,
- mediacje rodzinne,
- pomoc prawna,
- wsparcie emocjonalne ofiar przemocy w rodzinie,
- Hostel dla kobiet i dzieci doznających przemocy,
- Grupy Wsparcia
Problemy w jakich udzielana jest pomoc: konflikty rodzinne, przemoc
domowa, agresja, przeżycia traumatyczne, problemy wychowawcze,
przemoc seksualna, kryzysy zdrowia psychicznego, inne kryzysy życiowe.
Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy
w rodzinie.

izba-chelm@wp.pl
ul. Obłońska 20
22-100 Chełm

tel. 82 564 09 10
tel. 690 508 534

www.sowr.org.pl
sowr-chelm@wp.pl

Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy, w którym
prowadzone jest poradnictwo prawne i psychologiczne oraz grupa wsparcia
dla osób dotkniętych przemocą domową.

Punkt Interwencji Kryzysowej
w Chełmie
Stowarzyszenie Integracji Rodzin
„Przystań”
w Chełmie

ul. Ogrodowa 46
22-100 Chełm

tel. 82 564 36 32
tel. 510 502 900

www.przystan-chelm.pl

Celem działalności Stowarzyszenia jest zwiększenie skuteczności
i dostępności oddziaływań terapeutycznych, edukacyjnych i opiekuńczo wychowawczych oraz działalność charytatywna wśród osób uzależnionych,
doświadczających przemocy, członków ich rodzin i wszystkich osób
potrzebujących pomocy w poprawie swojej sytuacji życiowej. Od 2015 roku

Nazwa jednostki, podmiotu lub
organizacji pozarządowej

Adres instytucji

Telefon/fax do
kontaktu

Adres internetowy
Adres mailowy

Zakres oddziaływań
Stowarzyszenie do nadal prowadzi także Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym
Przestępstwem w ramach zadania realizowanego z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym w ramach zadania realizowanego z Funduszu
Sprawiedliwości.
Zakres świadczonej przez Stowarzyszenie pomocy obejmuje między innymi:
1. pomoc prawną,
2. terapie rodzin,
3. pomoc osoby pierwszego kontaktu,
4. pomoc psychologiczną,
5. pomoc psychiatryczną,
6. grupy wsparcia
7. terapię pedagogiczną,
8. interwencje kryzysowe,
9. pomoc rzeczową/materialną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i członków ich rodzin, w tym :
a) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie
w którym lek nie podlegałby refundacji, wyrobów medycznych (materiałów
opatrunkowych) oraz środków pomocniczych w zakresie niezbędnym
w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu,
b) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia
schronienia (koszt wynajmu stancji, pobytu w ośrodku),
c) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór
nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
d) finansowanie usług dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem
w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku
przestępstwa,
e) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie
kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń,
f) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
g) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
i higieny osobistej.

