
Punkt Konsultacyjny dla Osób dotkniętych przemocą w Rodzinie 
Działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoczku Łukowskim 

 
Z przyjemnością informujemy że od 01.11.2016 roku powstanie Punkt Konsultacyjny dla Osób 
dotkniętych przemocą domową. Oferta punktu skierowana jest do ofiar przemocy w rodzinie. 
Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi 
rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze 
stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Przemoc w 
rodzinie jest przestępstwem. Pierwszym krokiem do przerwania przemocy jest przełamanie izolacji 
i milczenia. Masz prawo do szacunku i godnego traktowania. Masz prawo czuć się bezpiecznie  
w swoim domu.  
W Punkcie Konsultacyjnym znajdziesz: pomoc w formie porad psychologicznych, pomoc socjalną, 
oraz wskazanie Instytucji do których możesz zgłosić się po pomoc. 
Zapraszamy 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na lata 2015-2020 w gminie Stoczek Łukowski. 
Cele realizowane w Punkcie Konsultacyjnym ds. Przemocy w Rodzinie: 

1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 
2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 
3. Zwiększenie dostępności pomocy rodzinom, w których stosowana jest przemoc, 
4. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 
5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc  

w rodzinie, 
6. Stała edukacja środowiska lokalnego. 

Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie udziela wsparcia: 

 ofiarom przemocy w rodzinie, w tym dzieciom, współmałżonkom lub partnerom  
w związkach nieformalnych,  

 osobom starszym,  

 osobom niepełnosprawnym, 

 sprawcom przemocy w rodzinie, 

 świadkom przemocy w rodzinie, 

 przedstawicielom instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji 
przemocy, 

 społeczności lokalnej. 
 

 Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym. 
Listopad 2016 r. 
Dnia 04.11.2016 
godz. 13.00 – 16.00 psycholog Pani Renata Zielińska 
godz. 15.30 -16.30 specjalista pracy socjalnej Paweł Lasota 
Dnia 18.11.2016r. 
Godz. 15.30 -17.30 pracownicy socjalni P. Natalia Soćko i P. Dariusz Gurzyński   
Grudzień 2016 r. 
Dnia 02.12.2016 
godz. 13.00 – 16.00 psycholog Pani Renata Zielińska 
godz. 15.30 -16.30 specjalista pracy socjalnej Paweł Lasota 
Dnia 16.12.2016 r. 
Godz. 15.30 -17.30 pracownicy socjalni P. Natalia Soćko i P. Dariusz Gurzyński 

 
Zapraszamy wszystkie osoby chętne do skorzystania z pomocy. 

 
Punkt Konsultacyjny mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stoczku 
Łukowskim ul. 1-go Maja 12 a, 21-450 Stoczek Łukowski pokój nr 1, tel. 0-25 7970177 


