INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
DO KTÓRYCH MOŻESZ ZGŁOSIĆ SIĘ PO POMOC
W PRZYPADKU PRZEMOCY W RODZINIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
Dobra, ul. Graniczna 24a
telefon (91) 311 33 93, (91) 424 19 79
Kierownik: Krystyna Ryszkiewicz
Wsparcie w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych; pomoc materialna, rzeczowa
i w naturze; udzielanie informacji na temat przysługujących świadczeń i form pomocy.
Zespół Interdyscyplinarny w Dobrej
Dobra, Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Graniczna 24a
Przewodnicząca: Iwona Futyma-Kühn
Osoba do kontaktu: Magdalena Markunowicz
telefon 509 572 519, (91) 311 33 93
Koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej, realizacja procedury
„Niebieskiej Karty”, podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających
przemocy w rodzinie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej
Wołczkowo, ul. Lipowa 51 – Urząd Gminy
Przewodnicząca: Iwona Futyma-Kühn
Osoba do kontaktu: Anna Komajda-Pryczek
telefon (91) 311 36 18
Pomoc rodzinie z problemem alkoholowym, przeprowadzanie wywiadu, rozmowy,
kierowanie na leczenie odwykowe.
Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny – Ośrodek Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem, Oddział w Dołujach
Dołuje, ul. Daniela 32
Osoba do kontaktu: Kamila Dębińska – psycholog
telefon 695 264 651
poniedziałek 14.00-18.00, środa 12.00-16.00, czwartek 8.00-12.00
Pomoc rodzinie i osobom indywidualnym znajdującym się w kryzysie lub trudnej
sytuacji życiowej, spowodowanej konfliktami rodzinnymi, przemocą, uzależnieniem,
problemami wychowawczo-opiekuńczymi oraz pomoc osobom pokrzywdzonym
przestępstwem.
Komisariat Policji w Mierzynie
Mierzyn, ul. Welecka 2
Kierownik Rewiru Dzielnicowych: asp. sztab. Emil Szwajdych
telefon (91) 821 73 95, (91) 821 73 45, (91) 821 73 11
Zapewnienie doraźnego bezpieczeństwa, interwencje, zakładanie „Niebieskiej Karty”,
działania prewencyjne wobec sprawcy przemocy, wizyty dzielnicowego.

Straż Gminna w Dobrej
Dołuje, ul. Daniela 32
Komendant: Andrzej Budzyński
telefon (91) 311 52 56
Ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych, ujawnianie wykroczeń i ściganie
sprawców.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
Police, ul. Szkolna 2
telefon (91) 317 02 28
poniedziałek – czwartek 7.30-18.00, piątek 7.30-15.00
telefon całodobowy 603 08 30 20
Bezpłatna pomoc w sytuacji kryzysu rodzinnego, kryzysu małżeńskiego, przemocy,
żałoby, zagrożenia samobójstwem, wypadków, doświadczenia przestępstwa,
zapewnienie miejsc hotelowych dla ofiar przemocy.
Poradnictwo psychologiczne i prawne, terapie indywidualne i rodzinne, mediacje.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Gminie Dobra
Urząd Gminy w Dobrej, ul. Graniczna 24a
telefon (91) 311 33 04
środa 13.00-17.00, piątek 11.15-15.15
Z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej korzystać mogą:
· osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej z powodu m.in.
- długotrwałej lub ciężkiej choroby
- wielodzietności
- potrzeby ochrony macierzyństwa
- przemocy w rodzinie
- sieroctwa
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
- niepełnosprawności
- bezrobocia oraz ubóstwa
· młodzież do 26 roku życia
· seniorzy po ukończeniu 65 lat
· kombatanci i weterani
· osoby uprawnione do korzystania z Karty Dużej Rodziny
· wszyscy, którzy są zagrożeni lub zostali poszkodowani przez katastrofę naturalną,
awarię techniczną oraz klęskę żywiołową.
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w zakresie:
· spraw karnych, cywilnych, administracyjnych
· ubezpieczenia społecznego
· prawa pracy
Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz
podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

