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Hrubieszów 2016 rok   



Zgodnie z pkt. 3.1.1 i 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie na lata 2014-2020, jednostki samorządu terytorialnego opracowują i przesyłają 

właściwym miejscowo prezesom sadów rejonowych, prokuratorom rejonowym, 

komendantom powiatowych/miejskich Policji oraz wchodzących w obręb powiatu gminom 

do dnia 15 lipca każdego kolejnego roku, zaktualizowany informator z powiatu zawierający 

dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres  realizowanych 

przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie.   

Niniejszy informator zawiera wykaz instytucji, a także podmiotów oraz organizacji 

pozarządowych, które realizują na terenie Powiatu Hrubieszowskiego ofertę dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie jak i dla ofiar przemocy.  

Dla mieszkańców Powiatu Hrubieszowskiego „Program oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” realizuje: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie  

ul. Ceglana 58/1 

22-500 Hrubieszów 

tel. 84 696 37 77 

fax. 84 542 19 96 

e-mail: sekretariat@pcprhrubieszow.pl 

www.hrubieszow.naszepcpr.pl   

Realizacja programu odziaływań korekcyjno-edukacyjnych planowana jest od miesiąca 

września 2016 roku do miesiąca  listopada 2016 roku.  

Celem głównym Programu jest powstrzymanie sprawców przemocy przed jej stosowaniem.   

Program będzie odbywał się w formie zajęć indywidualnych i grupowych.  

Zajęcia indywidualne będą obejmowały 3 godziny w tym:  

 kwalifikacja do programu (w liczbie 1 godziny dla jednego kandydata). Podczas tych 

zajęć będą prowadzone takie działania jak: diagnoza osobowości oraz stanu psychicznego 

kandydata, rozpoznanie indywidualnej sytuacji uczestnika, określenie, czy kandydat  

na uczestnika programu aktualnie stosuje przemoc; 

 w razie potrzeby w trakcie realizacji całego programu (w liczbie 2 godziny dla jednego 

kandydata) uczestnicy będą mogli skorzystać z zajęć indywidualnych z psychologiem, 

celem uzupełnienia przekazywanej wiedzy na zajęciach grupowych. 

 Zajęcia grupowe będą obejmowały 60 godzin zajęć podzielonych na 10 spotkań  

po 6 godzin.  

 Pomiędzy poszczególnymi zajęciami zostaną zachowane przerwy nie dłuższe  

niż jeden tydzień z wyłączeniem świąt. Zajęcia prowadzone w ramach programu 

korekcyjnego odbywać się będą w grupie maksymalnie do 15 osób. Po ukończeniu cyklu 

spotkań i obecności w minimum 70% zajęć, uczestnik programu otrzyma zaświadczenie  

o ukończeniu zajęć, a w przypadku obecności minimum 50% zajęć – może uzyskać 

zaświadczenie o udziale w programie. 

Bezpośrednimi adresatami programu są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie,  
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a zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania 

przemocy w rodzinie.  Z uwagi na fakt, że środki na realizację oddziaływań zapewnia budżet 

państwa, w programie mogą wziąć udział również mieszkańcy innych powiatów.  

Uczestnikami programu mogą być:  

1) osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym  

Sąd warunkowo zawiesił kary, zobowiązując je do uczestnictwa w programie 

korekcyjno- edukacyjnym; 

2) osoby stosujące przemoc w rodzinie, uczestniczące w terapii uzależnień – 

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej 

terapii; 

3) osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa  

w programie korekcyjno-edukacyjnym;  

4) osoby samodzielnie zgłaszające się. 

 Warunkiem uczestnictwa w programie, w przypadku osób uzależnionych jest 

zadeklarowanie abstynencji od alkoholu i innych środków odurzających. 

Osoby, które powinny uczestniczyć w „Programie oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie” proszę kierować  

do Koordynatora Programu – Katarzyna Wysocka, Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Hrubieszowie, ul. Ceglana 58/1, 22-500 Hrubieszów, te. 84 696 37 77.  



 

Jednostki realizujące na terenie Powiatu Hrubieszowskiego zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, w tym zadania dotyczące osób stosujących przemoc w rodzinie 

Lp.  Nazwa 

jednostki/podmiotu/ 

organizacji 

pozarządowej 

Adres  Telefon, fax, 

adres e-mail 

Adres strony 

internetowej  

Podmiot 

prowadzący  

Imię i nazwisko 

dyrektora/kierowni

ka/prezesa 

Charakterystyka działalności  

1. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Dołhobyczowie  

ul. 

Spółdzielcza 

2A,  

22-540 

Dołhobyczów  

tel/fax  

84 653 21 37 

e-mail:  

ops_dolhobyczow

@wp.pl 

- Wójt Gminy 

Dołhobyczów  

Kierownik  

Maria Staszczuk  

Ośrodek pomocy społecznej 

zapewnia: 

 prowadzenie poradnictwa  

i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 miejsce w ośrodku wsparcia 

dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie działań  

w ramach procedury 

„Niebieska Karta”. 

Godziny pracy od poniedziałku  

do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

 



 

2. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Hrubieszowie  

ul. 3-go Maja 

15, 22-500 

Hrubieszów   

lel./fax 84 696 55 

60 e-mail: 

hrubieszow@ops.

pl 

hrubieszow.n

aszops.pl 

Burmistrz 

Miasta 

Hrubieszowa  

Kierownik 

Elżbieta 

Lebiedowicz  

Ośrodek pomocy społecznej 

zapewnia: 

 prowadzenie poradnictwa  

i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 miejsce w ośrodku wsparcia 

dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie działań  

w ramach procedury 

„Niebieska Karta”. 

Godziny pracy od poniedziałku  

do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

 

3. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Hrubieszowie  

ul. Bolesława 

Prusa 8, 22-

500 

Hrubieszów   

tel./fax  

84 696 58 57 

tel. 84 696 26 81 

wew.30 

e-mail: 

hrubieszowg@ops

.pl  

gops-

hrubieszow.pl 

Wójt Gminy 

Hrubieszów 

Kierownik  

Danuta 

Gerynowicz 

Ośrodek pomocy społecznej 

zapewnia: 

 prowadzenie poradnictwa  

i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 miejsce w ośrodku wsparcia 

dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie działań  

w ramach procedury 

„Niebieska Karta”. 

Godziny pracy od poniedziałku  

do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

 

  



 

4. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Horodle  

ul. 

Piłsudskiego 

51,  

22-523 

Horodło  

tel. 84 651 50 21, 

84 651 50 25 

 fax 84 651 54 26  

e-mail: 

gopshorodlo@poc

zta.onet.pl  

- Wójt Gminy 

Horodło  

p.o. Kierownika 

Zofia Dańczuk  

Ośrodek pomocy społecznej 

zapewnia: 

 prowadzenie poradnictwa  

i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 miejsce w ośrodku wsparcia 

dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie działań  

w ramach procedury 

„Niebieska Karta”. 

Godziny pracy od poniedziałku  

do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

 

5. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Mirczu   

ul. Kryłowska 

20,  

22-530 Mircze  

tel/fax  

84 651 04 39  

e-mail: 

gops@mircze.pl  

- Wójt Gminy 

Mircze 

Kierownik  

Katarzyna 

Górniak-Kudełka 

Ośrodek pomocy społecznej 

zapewnia: 

 prowadzenie poradnictwa  

i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 miejsce w ośrodku wsparcia 

dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie działań  

w ramach procedury 

„Niebieska Karta”. 

Godziny pracy od poniedziałku  

do piątku w godz. 7.30 – 15.30. 

 

 



 

6. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Trzeszczanach  

Trzeszczany I 

194,  

22-554 

Trzeszczany  

tel/fax 

8 657 50 02 

e-mail:  

gopstrzeszczany

@cor.pl 

- Wójt Gminy 

Trzeszczany  

Kierownik  

Anna Maciuk  

Ośrodek pomocy społecznej 

zapewnia: 

 prowadzenie poradnictwa  

i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 miejsce w ośrodku wsparcia 

dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie działań  

w ramach procedury 

„Niebieska Karta”. 

Godziny pracy od poniedziałku  

do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

 

7. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Uchaniach  

ul. 

Partyzantów 1,  

22-510 

Uchanie  

tel/fax  

84 657 72 36 

e-mail: 

gopsuchanie2@po

czta.onet.pl 

www.uchanie

.naszops.pl 

Wójt Gminy 

Uchanie  

Kierownik 

Jolanta Kusik  

Ośrodek pomocy społecznej 

zapewnia: 

 prowadzenie poradnictwa  

i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 miejsce w ośrodku wsparcia 

dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie działań  

w ramach procedury 

„Niebieska Karta”. 

Godziny pracy od poniedziałku  

do piątku w godz. 7.30 – 15.30 
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8. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Werbkowicach  

ul. Zamojska 

1, 22-550 

Werbkowice   

tel/fax  

84 657 21 33 

e-mail: 

gopswerbkowice

@op.pl 

 

www.werbko

wice.pl 

Wójt Gminy 

Werbkowice 

Kierownik  

Zofia Pietruk  

Ośrodek pomocy społecznej 

zapewnia: 

 prowadzenie poradnictwa  

i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie; 

 miejsce w ośrodku wsparcia 

dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie; 

 prowadzenie działań  

w ramach procedury 

„Niebieska Karta”. 

Godziny pracy od poniedziałku  

do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

 

9. Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Hrubieszowie 

ul. Ceglana 

58/1,  

22-500 

Hrubieszów  

tel. 84 696 37 77 

fax. 84 697 07 83  

e-mail: 

sekretariat@pcprh

rubieszow.pl  

www.hrubies

zow.naszepcp

r.pl 

Powiat 

Hrubieszowski  

Dyrektor  

Andrzej Bogatko  

Punktu Interwencji 

Kryzysowej działający  

w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Hrubieszowie prowadzi:   

 poradnictwo prawne  

w każdą środę tygodnia  

w godz. 8.00 – 11.00; 

 poradnictwo 

psychologiczne od 

poniedziałku do piątku  

w godz. 7.30 – 15.30; 

 poradnictwo rodzinne  

od  poniedziałku do piątku  

w godz.7.30 – 15.30, 

oraz realizuje:  

 program korekcyjno-
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edukacyjnego dla osób 

stosujących przemoc  

w rodzinie; 

 program profilaktyczny  

w zakresie promowania  

i wdrażania prawidłowych 

metod wychowawczych  

w stosunku do dzieci  

w rodzinach zagrożonych 

przemocą w Powiecie 

Hrubieszowskim na lata 

2015-2017. 

 

10. Punkt Konsultacyjny  

dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie  

ul. mjr. H. 

Dobrzańskiego 

„Hubala” 1,  

22-500 

Hrubieszów   

tel. 84 696 25 04 

tel. 84 696 28 08 

fax 84 696 25 04 

miasto@hrubiesz

ow.pl  

www.miastoh

rubieszow.pl 

Urząd Miasta 

Hrubieszów  

Marta Majewska  Poradnictwo prawne w każdą 

środę tygodnia w godz.  

15.30 – 17.30. 

Poradnictwo psychologiczne,  

w co drugą środę w godz. 

15.30 – 17.30. 

 

11. Miejska Komisja 

Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych  

w Hrubieszowie  

ul. mjr. H. 

Dobrzańskiego 

„Hubala” 1,  

22-500 

Hrubieszów   

tel. 84 696 25 04 

tel. 84 696 28 08 

fax 84 696 25 04 

miasto@hrubiesz

ow.pl 

www.miastoh

rubieszow.pl 

Urząd Miasta 

Hrubieszów  

Marta Majewska  Udzielanie rodzinom,  

w których występują problemy 

alkoholowe pomocy: 

psychologicznej, prawnej,  

a w szczególności ochrony 

przed przemocą w rodzinie. 

 

12. Gminna Komisja 

Rozwiazywania 

problemów 

Alkoholowych  

w Werbkowicach  

ul. Zamojska 

1, 22-550 

Werbkowice  

tel. 84 657 20 80; 

84 657 20 05 

fax. 84 657 20 80 

w. 38 

- Urząd Gminy 

Werbkowice   

Janina Guźmięga  Udzielanie rodzinom,  

w których występują problemy 

alkoholowe pomocy: 

psychologicznej, prawnej,  

a w szczególności ochrony 

http://www.miastohrubieszow.pl/
http://www.miastohrubieszow.pl/
http://www.miastohrubieszow.pl/
http://www.miastohrubieszow.pl/


 

przed przemocą w rodzinie. 

 

13. Poradnia Terapii 

Uzależnienia i 

Współuzależnienia  

od Alkoholu 

ul. 

Mickiewicza 2, 

22-500 

Hrubieszów   

tel. 84 696 20 81 

sekretariat@spzoz

hrubieszow.pl  

www.spzozhr

ubieszow.pl 

Samodzielny 

Publiczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej  

w Hrubieszowie  

 

Dyrektor  

Zofia Laskowska-

Kotowska  

Poradnia Terapii Uzależnień 

zapewnia: 

 pracę terapeutyczną  

z osobami uzależnionym  

od alkoholu, 

 pracę terapeutyczną  

z osobami 

współuzależnionymi, 

będącymi jednocześnie 

ofiarami przemocy  

w rodzinie.  

  

14. Poradnia Zdrowia 

Psychicznego  

ul. 

Mickiewicza 2, 

22-500 

Hrubieszów   

tel. 84 696 30 07  - Niepubliczny 

Zespół Opieki 

Zdrowotnej 

Poradnia 

Zdrowia 

Psychicznego  

Ewa Kwapień-Dras  Poradnia Zdrowia 

Psychicznego zapewnia: 

 pomoc w problemach 

zdrowia psychicznego, 

 pomoc terapeutyczna 

osobom uzależnionym, 

współuzależnionym, 

dotkniętym przemocą  

w rodzinie. 

 

15. Ośrodek 

Specjalistycznej 

Pomocy i Terapii Osób 

Pokrzywdzonych 

Przestępstwem z Filią  

w Hrubieszowie  

ul. 3-go Maja 

15, 22-500 

Hrubieszów  

tel. 84 696 55 60 

pokrzywdzenihru

b@wp.pl 

- Stowarzyszenie 

Integracji 

Rodzin 

„Przystań”  

w Chełmie 

Elżbieta 

Lebiedowicz  

W ramach działań Ośrodka 

osoby pokrzywdzone 

przestępstwem oraz 

członkowie ich rodzin mogą 

bezpłatnie uzyskać:  

 pomoc prawna, 

 pomoc osoby pierwszego 

kontaktu, 

http://www.spzozhrubieszow.pl/
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 pomoc psychiatryczna, 

 pomoc grupy wsparcia, 

 pokrycie kosztów 

czasowego bezpłatnego 

zakwaterowania lub 

udzielenia schronienia, 

 pokrycie kosztów żywności 

lub bonów żywnościowych, 

 pokrycie kosztów zakupu 

odzieży, bielizny, obuwia, 

środków czystości  

i higieny osobistej, 

 pokrycie kosztów 

świadczeń zdrowotnych, 

wyrobów medycznych,  

w tym przedmiotów 

ortopedycznych oraz 

środków pomocniczych, 

 finansowanie przejazdów 

środkami komunikacji 

publicznej lub pokrycie 

kosztów transportu 

związanych z uzyskaniem 

świadczeń i regulowaniem 

spraw związanych  

z uzyskaniem pomocy.  

Godziny dyżurów specjalistów: 

1) psycholog: poniedziałek  

w godz. 16.00 – 19.00, 

2) prawnik: piątek w godz. 

16.00 – 19.00, 

3) osoba pierwszego kontaktu 



 

(pracownik MOPS): wtorek  

w godz. 16.00 – 18.00 oraz 

czwartek w godz. 16.00 – 

18.00. 

 

16. Punkt Konsultacyjno-

Interwencyjny  

ul. Jana Pawła 

II 17,  

22-550 

Werbkowice   

-  - Urząd Gminy 

Werbkowice   

- Udzielanie poradnictwa 

psychologicznego w każdy 

poniedziałek tygodnia w godz. 

15.00 – 19.00  

17. Centrum Integracji 

Społecznej  

Mieniany 91/9, 

22-500 

Hrubieszów  

tel. 84 618 32 47 

biuro@cismienian

y.pl 

www.cismien

iany.pl 

Stowarzyszenie 

„Przystań”  

w Mienianach  

Justyna Czernij-

Jezierska  

Centrum Integracji Społecznej 

przeznaczone jest dla osób, 

które z powodu różnego 

rodzaju trudności życiowych 

znalazły się w grupie osób 

nieaktywnych zawodowo  

i społecznie. Centrum zajmuje  

się aktywizacją zawodową  

i społeczną osób długotrwale 

bezrobotnych. Ponadto 

prowadzone są spotkania  

z psychologiem.  

18. Stowarzyszenie 

"Bezpieczny Powiat 

Hrubieszowski" 

 

22-500 

Hrubieszów 

ul. 3-go Maja 

37 

 

tel. 517-680-117 

e-mail: 

stowarzyszenie_b

ph@wp.pl 

 

www.stowarz

yszenie-

bph.hru.pl 

Organizacja 

Pożytku 

Publicznego  

Zdzisław 

Kosakowski 

Stowarzyszenie prowadzi 

Interaktywny Punkt 

Konsultacyjny zawierający 

druki do pobrania: pism 

procesowych, wniosków itp.    
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Zespoły Interdyscyplinarne działające na terenie Powiatu Hrubieszowskiego 

Lp. Zespół Interdyscyplinarny – siedziba Adres Telefon Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

1. Urząd Gminy Dołhobyczów    ul. Spółdzielcza 2A,  

22-540 Dołhobyczów  

84 653 21 37 

84 653 25 24 

Henryk Kowalczuk  

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie  ul. 3-go Maja 15, 

22-500 Hrubieszów  

84 696 55 60 Elżbieta Lebiedowicz  

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie  ul. Bolesława Prusa 8,  

22-500 Hrubieszów  

84 696 58 57 wew. 30 Danuta Gerynowicz  

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Horodle  ul. Piłsudskiego 51,  

22-523 Horodło  

84 696 50 21 

84 651 54 26 

Zofia Dańczuk  

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu  ul. Kryłowska 20,  

22-530 Mircze  

84 651 04 39 Elżbieta Pastryk  

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach  Trzeszczany I 194,  

22-554 Trzeszczany  

84 657 50 02 Anna Gorczyńska  

7. Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Uchaniach  ul. Partyzantów 1,  

22-510 Uchanie  

84 657 72 36 Ewa Anyszkiewicz  

8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach  ul. Zamojska 1,  

22-550 Werbkowice  

84 657 21 33 Zofia Pietruk  

 


