Wykaz obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa.

Lp.

Powiat

1. Szczecin

2. Szczecin

Ośrodki wsparcia
Gmina dla ofiar przemocy
w rodzinie*

Szczecin

Szczecin

Hostel dla Osób
Doznających
Przemocy w
Rodzinie

Adres

Tel. oraz e-mail

Czy funkcjonujące
dotychczas
placówki nadal są
w gotowości do
świadczenia
wsparcia w
formie
schronienia?

91 46 46 333
Tak
91 46 46 334
Dostępność:
punktkonsultacyjny@mo
Udzielana jest pomocy psychologiczna mieszkańcom pr.szczecin.pl
Szczecina (także osobom z niepełnosprawnościami)
w sytuacjach kryzysowych. Nie ma pracowników
posługujących
się
językiem
migowym.
Osoba
niepełnosprawna ma prawo wnioskować o usługę tłumacza
j. migowego w ramach programu ze środków PFRON. W
tym celu należy złożyć wniosek do Działu Pomocy Osobom
z Niepełnosprawnością MOPR Szczecin.
Stowarzyszenie SOS 70-656 Szczecin
697 803 070
Tak
dla Rodziny
ul. Energetyków 10
91 431 81 26
Dostępność:
Budynek
nie
jest
dostępny
dla
osób
z niepełnosprawnościami, nie jest dostosowany do form
komunikacji
dostępnych
dla
osób
z niepełnosprawnościami, w szczególności osób głuchych
i słabosłyszących.

Czy są opracowane wewnętrzne
procedury dotyczące
funkcjonowania w związku z
koniecznością zapewnienia
bezpieczeństwa związanego z
rozprzestrzenianiem się
wirusa COVID-19, w tym
procedury
dotyczące przyjmowania nowych
osób do placówek?
Tak

( adres chroniony)

Tak
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3. Świnoujście Świnoujście Specjalistyczny
Ośrodek Wsparcia
dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie

Tak

4. Białogardzki Białogard

Tak

5. Policki

Dobra

72-600 Świnoujście
91 322 54 81
Tak
ul. Dąbrowskiego 4
Dostępność:
Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Dąbrowskiego,
które ma podjazd. Na wprost wejścia znajduje się
portiernia. W budynku jest winda, którą można dostać się
na każdą kondygnację. Na 3 piętrze znajduje się toaleta
przystosowana dla osób z niepełnosprawnością. Przy
głównym wejściu wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla
osób z niepełnosprawnością. Do budynku i wszystkich jego
pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie
ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
niewidomych i słabowidzących. Można skorzystać
z pomocy tłumacza polskiego j. migowego po uprzednim
zgłoszeniu takiej potrzeby w pokoju nr 5.
Specjalistyczny
78-200 Białogard
943113250
Tak
Ośrodek Wsparcia ul. Grunwaldzka 49
sow@podswierkiem.org
dla Ofiar Przemocy Dostępność
w Rodzinie
Ośrodek znajduje się na piętrze, nie jest przystosowany dla
osób niepełnosprawnych – brak windy i najazdu wewnątrz
budynku. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza
migowego.
Mieszkania
ul. Energetyków 10
663 606 609
Tak
chronione dla osób 70-656 Szczecin
pomoc@sos.home.pl
dotkniętych
Dostępność:
przemocą
Budynek
nie
jest
dostępny
dla
osób
organizowane
z niepełnosprawnościami, nie jest dostosowany do form
przez Okręgowy
komunikacji
dostępnych
dla
osób
Ośrodek Pomocy z niepełnosprawnościami, w szczególności osób głuchych
dla Osób
i słabosłyszących.
Pokrzywdzonych
Przestępstwem i
Świadków

Nie
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6. Koszaliński

7. Łobeski

8. Policki

9. Policki

10. Policki

Miasto
Koszalin

Centrum
75-073 Koszalin
94 342 30 05
Kryzysowe Caritas Harcerska 17
600 200 591
dla Kobiet i Kobiet z Dostępność
centrum.kryzysowe.kosz
Dziećmi
Budynek 3 kondygnacyjny – brak windy wewnątrz alin@caritas.pl
„NADZIEJA” im.
budynku. Przed wejściem do budynku jest podjazd dla osób
św. Jana Pawła II na wózku inwalidzkim.
Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego
Węgorzyno Ośrodek
Cieszyno 36 B
91 397 28 54
Wypoczynkowy
73 – 155 Węgorzyno
woswin@op.pl
„Woświn” p. Halina
Kwiatkowska
Dostępność:
Ośrodek nie jest przystosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Nie ma zapewnionych form komunikacji
dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób
głuchych i słabosłyszących.
Police
Hostel – Dział
ul. Staszica 1
91 317 02 28
Poradnictwa
72-010 Police
Specjalistycznego i Dostępność:
Interwencji
Budynek
nie
jest
dostępny
dla
osób
Kryzysowej
z niepełnosprawnościami, nie jest dostosowany do form
komunikacji
dostępnych
dla
osób
z niepełnosprawnościami, w szczególności osób głuchych
i słabosłyszących.
Police
Monar -Markot.
72-010 Police
91 317 65 91
Dom dla
ul. Kosynierów Gdyńskich 25
Dostępność:
Ośrodek nie jest przystosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Nie ma zapewnionych form komunikacji
dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób
głuchych i słabosłyszących.
Przecław
Dom Samotnej
72-005 Przecław
91 311 77 70
Matki Samarytanek Karwowo1 2
prowadzony przez Dostępność:
Zgromadzenie
Ośrodek nie jest przystosowany do potrzeb osób
Sióstr
z niepełnosprawnością. Nie ma zapewnionych form komunikacji
Benedyktynek
dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób
Samarytanek
głuchych i słabosłyszących.

Tak

Tak

Obecnie
Osoby wymagające wsparcia mogą
funkcjonuje
liczyć na zapewnienie
placówka
bezpieczeństwa.
„Woświn” jako
świadcząca pomoc
w formie
schronienia
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak
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Krzyża
Chrystusowego

11. Stargardzki

Stargard

12. Szczecin

Szczecin

13. Wałecki

Wałcz

Caritas
Archidiecezji
SzczecińskoKamieńskiej
Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej
w Stargardzie
Schronisko dla
kobiet Caritas
Archidiecezji
Szczecińsko –
Kamieńskiej

Ośrodek
Charytatywny St.
Liborius w
Ostrowcu

Centrum Socjalne Caritas 73-110 Stargard ul. Z.
tel. (91) 578-08-43
Krasińskiego 19
fax (91) 578-08-30
Dostępność:
Budynek nie posiada pętli indukcyjnej, pomieszczenia gdzie jeste-mail: caritas@o2.pl
udzielane poradnictwo są dostępne dzięki podjazdowi. Pokój
w ramach OIK jest usytuowany na II p. nie jest dostępny dla osób
niepełnosprawnych ruchowo.

Tak

Tak

70-892 Szczecin ul.
91 462 13 29
Tak
Piaseczna 4
Dostępność:
Ośrodek nie jest przystosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnością. Nie ma zapewnionych form komunikacji
dostępnych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób
głuchych i słabosłyszących.
Ostrowiec
Tak
78-600 Wałcz
biuro.ostrowiec@caritas.
Dostępność
pl
Brak udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami
(budynek w trakcie generalnego remontu – w przyszłym
roku będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych)

Tak

Tak

*specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, ośrodki interwencji kryzysowej, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, gminne i powiatowe ośrodki wsparcia.
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