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1 bialski Konstantynów

Ośrodek Interwencji 

KryzysowejStowarzyszenie z siedzibąw 

Konstantynowie,                ul. 

Piłsudskiego 27 21-543 Konstantynów                              

Tel/fax.: (83) 345-33-55                       e-

mail: b_masarz@wp.pl                      

Całodobowa interwencja -bezpłatny 

telefon „Podlaska Niebieska 

Linia”0 800 137 083

16

Stowarzyszenie 

Pomocy Rodzinie 

Profilaktyki i Terapii 

„SENS” im. Janusza 

Dziedzica

Całodobowa interwencja -bezpłatny telefon „Podlaska Niebieska 

Linia”0 800 137 083 poniedziałek 8:00-17:00 środa, sobota 12:00 

– 16:00 piątek 12:00-17:00                        Hostel całodobowo

–  prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin, w 

których występuje przemoc,

–  pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych,

–  osobom mającym problemy osobowościowe, wychowawcze,

–        osobom uzależnionym i przechodzącym różnego rodzaju 

kryzysy,

–        pomoc terapeutyczna, psychologiczna, profilaktyczna, 

medyczna, socjalna, prawna (w tym: sprawy alimentacyjne, 

rozdzielnośd majątkowa, doniesienia o przestępstwie, 

przymusowe leczenie partnera,–        pomoc 

ambulatoryjna,–        czasowy pobyt w Ośrodku – do 3 

miesięcy–        interwencje w miejscu zamieszkania czy 

przebywania osoby będącej w kryzysie,–        działalnośd 

szkoleniowa w zakresie przemocy, kryzysów, uzależnieo.

2 biłgorajski Biłgoraj 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej      ul. 

Komorowskiego 2023-400 Biłgoraj tel. 

(84) 686-41-82 oik.bilgoraj@gmail.com

3 Powiat Biłgorajski Poniedziałek- piątek 7:30-15:30 Hostel całodobowo

-          specjalistyczne poradnictwo prawne, pedagogiczne dla 

osób i rodzin dotkniętych przemocą lub znajdujących się w 

innych sytuacjach kryzysowych,-          czasowy pobyt w hotelu.

3 chełmski Chełm

Ośrodek Interwencji Kryzysowej               

ul. Jednośd 4322-100 Chełm                           

tel. (82) 564 07 07 oikchelm@op.pl

-
Miasto Chełm na 

prawach powiatu
Poniedziałek -piątek 8:00 – 18:00

–        poradnictwo psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, 

–        mediacje,–        terapia rodzinnai indywidualna.

4 janowski Janów Lubelski

Ośrodek Interwencji Kryzysowej      ul. 

Ogrodowa 2023-300 Janów Lubelskitel. 

(15) 872-33-45

oikjanow@op.pl

4 Powiat Janowski
Poniedziałki, środy, czwartki, piątki 7:30 – 15.30                           

wtorki 8:00 – 16:00 Hostel całodobowo

pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna, socjalna dla:-

          ofiar przemocy domowej-          osób znajdujących się w 

kryzysach małżeoskich i rodzinnych,-          realizacja programu 

korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

5 krasnostawski - - -

6 kraśnicki Kraśnik

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 

Kraśniku , ul. Sikorskiego 19

tel. 81-826 18 10.

- Powiat Kraśnicki
Poniedziałek: w godz. 13 - 20

Środa: w godz. 8 - 16

pomoc psychologiczna (konsultacje psychologiczne), 

interwencje, porady prawne, porady socjalne, edukacja, 

informacja. W sytuacjach uzasadnionych możliwe jest uzyskanie 

schronienia na okres do 3 miesięcy, w ośrodkach na terenie 

innych powiatów.

7 lubelski ziemski Bełżyce

Ośrodek Interwencji Kryzysowej        w 

Bełżycach,ul. Fabryczna 2 B           24-

200 Bełżyce

-
Stowarzyszenie 

„Wspierajmy się”
Środa 15.30 – 18.30 

- pomoc w formie doradczej, informacyjnej, psychologicznej, 

prawnej,- podejmowanie interwencji,w miejscu zamieszkania.

8 lubelski ziemski Bychawa

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w 

Bychawie ul. Pileckiego 12                23-

100 Bychawa                                   tel. 

(81) 566-11-51

8

Bychawskie 

Stowarzyszenie 

„Podkowa”

Poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00Hostel całodobowo
- poradnictwo psychologiczneprawne, socjalne,- miejsca 

hotelowe.

9 lubelski grodzki Lublin

Centrum Interwencji Kryzysowej       ul. 

Probostwo 6A20-089 Lublin               tel. 

(81) 466-55-46,47                                   

Fax. (081) 466-54-

94sekretariat@cik.lublin.eu        

www.ciklublin.pl                               

Całodobowy telefon zaufania                    

(081) 534-60-60

12-14 

osób lub 

3-4 

rodziny

Miasto Lublin na 

prawach powiatu

Poniedziałek – piątek 7:00 - 19:00 Sobota 8:00 – 14:00 (dyżur 

interwencyjny) Mieszkanie interwencyjne całodobowo

- specjalistyczna pomoc psychologiczna, terapeutyczna, 

pedagogiczna, prawna, socjalna, psychiatryczna,- pomoc 

osobom i rodzinom z problemem przemocy w rodzinie,- pomoc 

interwencyjna w sytuacjach kryzysowych (traumatycznych 

zdarzeo losowych),- udzielanie schronienia w mieszkaniu 

interwencyjnym (dla 3-4 rodzin lub 12-14 osób),- grupa 

terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla osób z 

problemem DDA (Dorosłe Dziecko Alkoholika),- warsztaty 

edukacyjne dla rodziców doskonalące umiejętności 

wychowawcze,- indywidualna pomoc psychologiczno-

pedagogiczna dla dzieci,

10 łukowski Łuków

Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa 

Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej                        

w Łukowie                                                       

ul. Wojska Polskiego 61                      21-

400 Łuków tel. (25) 798-77-80

- Powiat Łukowski Poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

-          poradnictwo prawne i psychologiczne-          pomoc dla 

ofiar przemocy w rodzinie, lub znajdujących się w innej sytuacji 

kryzysowej,-          praca korekcyjno-edukacyjna ze sprawcami 

przemocy,-          dyżury pełnią: prawnik, psycholog, pedagog..

11 parczewski Parczew

Ośrodek Interwencji Kryzysowej                 

ul. Kościelna 53 21-200 Parczew     tel. 

(83) 354-21-27

6 Powiat Parczewski

Poradnictwo prawne:piątki godz. 12.00 – 16.00 Poradnictwo 

psychologiczne:poniedziałki godz. 12.00 – 16.00 czwartki godz. 

9.00 – 12.00 Poradnictwo rodzinne:piątki godz. 15.00 – 17.00 

Poradnictwo pedagogiczne:poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 

16.00 Hostel całodobowo

porady psychologiczne, prawne osobom i rodzinom będącym w 

sytuacji kryzysowej.

12 radzyoski - - -

13 rycki - - -

14 świdnicki Świdnik

Ośrodek Interwencji Kryzysowejul. 

Kolejowa 5 21-040 Świdniktel.: (81) 

467 00 77781 651 

711oil.swidnik@wp.pl

4 Powiat Świdnicki Poniedziałek – piątek7:00 - 19:00 Hostel całodobowo

-          udzielanie wsparcia psychicznego osobom znajdującym 

się w kryzysie, w szczególności ofiarom przemocy,-          terapia 

dla ofiar przemocy,-          program edukacyjno- korekcyjny dla 

sprawców przemocy,-          porady pedagoga, prawnika, 

pracownika socjalnego oraz psychologa,

15 tomaszowski
Tomaszów 

Lubelski

Ośrodek Interwencji Kryzysowej            

ul. Wyspiaoskiego 7 22-600 Tomaszów 

Lubelski                                   tel. (84) 

664-42-54 oik.tomaszow@interia.pl

5 Powiat Tomaszowski

Poradnictwo prawne:poniedziałki, czwartki, piątki godz. 8.00 – 

16.00wtorki, środy godz. 12.00 – 20.00 Poradnictwo 

psychologiczne:poniedziałek – czwartek godz. 8.00 – 20.00 piątki 

godz. 8.00 – 16.00 Poradnictwo rodzinne:poniedziałek 

–piątekgodz. 8.00 – 20.00 Poradnictwo 

pedagogiczne:poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 20.00

-          Prowadzenie interwencji kryzysowej oraz terapii 

indywidualnej i grupowej dla:a)      ofiar przemocy w 

rodzinie,b)      osób pozostających w konflikcie rodzinnym,c)      

osób po próbach samobójczych,d)     osób doznających 

przemocy seksualnej,e)      osób i rodzin z problemem 

uzależnieo,f)       osób po przeżyciach traumatycznych.-          

poradnictwo specjalistyczne prawne, psychologiczne, rodzinne i 

socjalne,-          schronienie (na okres do 3 miesięcy) ofiarom 

16 włodawski Włodawa

Ośrodek Specjalistycznego 

Poradnictwa Rodzinnego                       i 

Interwencji Kryzysowej                              

ul. Partyzantów 13                                  

22-200 Włodawa                                    

tel.  (82) 57-23-608                                  

Kom. 0 600 781 263 

sponipwp.pl@wp.pl

3

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Osób 

Niepełnosprawnych  i 

Poszkodowanych we 

Włodawie 

Poradnictwo prawne:wtorki godz. 15.30 – 17.30 Poradnictwo 

psychologiczne:poniedziałek, wtorek godz. 13.00 – 14.30 

Poradnictwo ds. interwencji kryzysowej środy godz. 14.30 – 

16.30 W pozostałe dni i godziny dyżur pod nr                         tel. 0 

600 781 263 Hostel całodobowo

-          wspieranie dla ofiar przemocy w rodzinie,-          porady 

wychowawcze,-          pomoc osobom uzależnionym,-          

pomoc w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych i małżeoskich,-

          prowadzenie interwencji domowej (możliwośd 

okresowego schronienia)-          dyżury pełnią: psycholog, 

pracownik socjalny, prawnik, specjalista ds. terapii uzależnieo.

17 zamojski Zamośd

Ośrodek Interwencji Kryzysowej            

ul. Sadowa 51a 22-400 Zamośd        tel. 

(84) 641-21-25                              Telefon 

kryzysowy – bezpłatna infolinia – 0 800 

101 402

6
Miasto Zamośd na 

prawach powiatu
Hostel - całodobowo

-          Ośrodek zapewnia specjalistyczne poradnictwo 

psychologiczne i prawne osobom i rodzinom doświadczającym 

przemocy lub znajdującym się w innych sytuacjach kryzysowych,-

          czasowy pobyt w hostelu,-          Telefon kryzysowy – 

bezpłatna infolinia – 0 800 101 402

18 zamojski Zwierzyniec

Ośrodek Interwencji Kryzysowejw 

Zwierzyocu ul. Partyzantów 3B         22-

470 Zwierzyniec                                         

tel. (84) 687 29 58

10 Powiat Zamojski

Poradnictwo prawne:poniedziałki godz. 8.00 – 18.00 

Poradnictwo psychologicznei rodzinne poniedziałki, czwartki 

godz. 12.00 – 20.00 wtorki, środy, piątki godz. 8.00 – 16.00 

Poradnictwo pedagogiczne poniedziałki, wtorki, piątki godz. 

12.00 – 20.00 środy, czwartki godz. 8.00 – 16.00 Poradnictwo 

socjalne środygodz. 12.00 – 20.00 poniedziałki, czwartkigodz. 

8.00 – 16.00 Poradnictwo pielęgniarskie środy godz. 12.00 – 

20.00 poniedziałki, czwartki godz. 8.00 – 16.00                            

Hostel całodobowo

Poradnictwo prawne, psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, 

socjalne, pielęgniarskie.

WYKAZ OŚRODKÓW INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
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