
Podmioty realizujące oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: 

Lp. Podmiot Dane teleadresowe Godziny pracy Zakres realizowanych oddziaływań 

1 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Strzelcach Opolskich 

ul. Bolesława Chrobrego 5 

47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel./fax 77 461 33 81 

e-mail: pcprstrzelceop@op.pl 

 

Poniedziałek:          08.00 -16.00 

Wtorek-Piątek:        07.30-15.30 
 realizowanie programów oddziaływań korekcyjno-

edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie. W programie mogą brać udział skazani 

za czyny związane ze stosowaniem przemocy  

w rodzinie, odbywający karę pozbawienia wolności 

w zakładach karnych albo wobec których sąd 

warunkowo zawiesił wykonanie kary, 

zobowiązując je do uczestnictwa w 

oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych. Dzięki 

programom możliwa jest zmiana zachowań  

i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Większość osób zobowiązana jest do leczenia 

sądownie lub na wniosek gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych,  

 powstrzymanie sprawcy i zakończenie przemocy  

w rodzinie.  

2 Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Strzelcach 

Opolskich 

ul. Krakowska 16 

47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 463 08 70 

fax. 77 463 08 99 

e-mail: info@opsstrzelce.pl 
 

Poniedziałek:           07.30-17.00 

Wtorek-Czwartek:   07.30-15.30 

Piątek:                      07.30-14.00 

 dokonanie diagnozy występowania zjawiska 

przemocy w rodzinie,  

 podejmowanie rozmów dyscyplinujących  

z osobami stosującymi przemoc, 

 rozpowszechnianie materiałów informacyjnych nt 

przemocy w rodzinie, 

  zajmowanie się sprawami organizacyjno-

technicznymi Zespołów Interdyscyplinarnych ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespoły 

powołane są w celu zwiększenia skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy. Adresatami działań 

podejmowanych przez zespoły są zarówno ofiary 

przemocy w rodzinie jak i sprawcy przemocy  

w rodzinie. Zgłoszenia o rodzinach lub osobach,  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Leśnicy 

ul. 1 Maja 9 

47 – 150 Leśnica 

tel. 77 404 83 52 

fax. 77 404 83 53 

e-mail: ops@lesnica.pl 

Poniedziałek:           09.00-17.00 

Wtorek-Piątek:        07.30-15.30 

 

 Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Kolonowskim 

ul. Ks. Czerwionki 39 

47 – 110 Kolonowskie 

tel. 77 461 11 40 wew.44 

fax. 77 461 11 40 wew.31 

e-mail: ops@kolonowskie.pl 

Poniedziałek:           08.00-17.00 

Wtorek-Czwartek:   07.00-15.00 

Piątek:                      07.00-14.00 

mailto:pcprstrzelceop@op.pl
mailto:info@opsstrzelce.pl
mailto:ops@lesnica.pl
mailto:ops@kolonowskie.pl


Lp. Podmiot Dane teleadresowe Godziny pracy Zakres realizowanych oddziaływań 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Zawadzkiem 

ul. Dębowa 11 

47 – 120 Zawadzkie 

tel./fax. 77 462 20 95 

e-mail: 

sekretariat@ops.zawadzkie.pl 

Poniedziałek:           07.00-17.00 

Wtorek-Piątek:        07.00-15.00 

 

w których istnieje podejrzenie, że są dotknięci 

przemocą w rodzinie może dokonywać każda 

osoba lub instytucja będąca świadkiem problemu. 

Zespoły inicjują działania w stosunku do osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 
 Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Izbicku 

ul. Powstańców Śląskich 16 

47 – 180 Izbicko 

tel. 77 461 72 06 

fax. 77 461 72 21 

e-mailopsizbicko@poczta.onet.pl 
 

Poniedziałek:           07.30-17.00 

Wtorek-Czwartek:   07.30-15.30 

Piątek:                      07.30-14.00 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Jemielnicy 
 

ul. Strzelecka 67 

47 – 133 Jemielnica 

tel. 77 463 20 08 

e-mail: gops@jemielnica.pl 
 

Poniedziałek-Piątek:07.30-15.30 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Ujeździe 

ul. Sławięcicka 19 

47 – 143 Ujazd  

tel./fax. 77 463 70 47 

e-mail: opsujazd@op.pl 

 

Poniedziałek:           07.15-16.15 

Wtorek-Piątek:        07.15-15.00 

 

Miejsko – Gminny 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Kolonowskiem 

ul. Ks. Czerwionki 39 

47 – 110 Kolonowskie 

Tel. 77 461 11 40 

e-mail: ops@kolonowskie.pl   

Poniedziałek:           08.00-17.00 

Wtorek-Czwartek:   07.00-15.00 

Piątek:                      07.00-14.00 

3 Komenda Powiatowa 

Policji w Strzelcach 

Opolskich 

ul. Piłsudskiego 3 

47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 462 19 03 

 fax. 77 462 19 45 

 

  przeprowadzanie, o ile jest to możliwe, z osobą, 

wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, rozmowy, w szczególności  

o odpowiedzialności karnej za znęcanie się 

fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą lub 

inną osobą pozostającą w stałym lub 

przemijającym stosunku zależności od osoby, 

wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje 

przemoc w rodzinie, albo nad małoletnim lub osobą 
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nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub 

fizyczny, oraz wzywa osobę, wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do 

zachowania zgodnego z prawem i zasadami 

współżycia społecznego; 

 przeprowadzanie na miejscu zdarzenia, w 

przypadkach niecierpiących zwłoki, czynności 

procesowych w niezbędnym zakresie, w granicach 

koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów 

przestępstwa; 

 podejmowanie działań mających na celu 

zapobieganie zagrożeniom mogącym występować 

w rodzinie, w szczególności składanie 

systematycznych wizyt sprawdzających stan 

bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, w zależności od potrzeb określonych 

przez zespół interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 

4 Sąd Rejonowy  

w Strzelcach 

Opolskich 

ul. Opolska 11 

47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 463 11 87 

fax. 77 463 08 13 

 

Sekretariat 

Poniedziałek:           07.15-16.15 

Wtorek-Piątek:        07.30-15.30 

 

 stosowanie środków zapobiegawczych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie w celu ochrony 

osób pokrzywdzonych, 

 realizowanie przez kuratorów sądowych 

określonych przez prawo zadań o charakterze 

wychowawczo-resocjalizacyjnym,diagnostycznym, 

profilaktycznym i kontrolnym, związanych  

z wykonywaniem orzeczeń sądu. 

5 Prokuratura Rejonowa 

w Strzelcach 

Opolskich 

 

ul. Gogolińska 2 

47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 462 18 80 

e-mail: prso@opole.po.gov.pl 

Poniedziałek:           07.30-18.00 

Wtorek-Piątek:        07.30-15.30 

 

 stosowanie środków zapobiegawczych wobec osób 

stosujących przemoc w rodzinie w celu ochrony 

osób pokrzywdzonych.  
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6 Centrum Terapii  

i Profilaktyki 

Poradnia Terapii 

Uzależnienia od 

Alkoholu  

i Współuzależnień 

 

ul. Jordanowska 1a 

47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 550 01 17 

e-mail: krystynakowalska5@wp.pl 

Poniedziałek, środa:11.00-19.00 

Wtorek, czwartek:   08.30-19.00 

Piątek:                      08.00-16.00 

 udzielanie konsultacji psychiatrycznych, które 

służą zdiagnozowaniu zgłaszanych skarg oraz 

określeniu najbardziej dogodnej dla osoby formy 

pomocy farmakologicznej i psychoterapeutycznej, 

 prowadzenie spotkań z terapeutą, które pozwalają 

urealnić problem, określić cele do zmiany w sobie 

oraz zrozumieć przyczyny powstałych objawów, co 

w konsekwencji sprzyja ustąpieniu uciążliwych 

objawów i dokonaniu zmian w życiu. 

7 Poradnia Rodzinna 

Dom Pielgrzyma 

 

ul. Jana Pawła II 7 

47 – 150 Góra św. Anny 

tel. 787 177 062 

 

Sobota:                     10.30-17.00 

Wcześniej należy się umówić 

telefonicznie do wybranego 

specjalisty. Telefon czynny  

od poniedziałku do soboty 

wyłącznie w godzinach  

18.00 – 20.00 

 świadczenie nieodpłatnych usług m.in. w zakresie 

udzielania pomocy w rozwiązywaniu trudnych 

problemów osobistych i rodzinnych oraz 

poradnictwa w sytuacjach kryzysowych - problemy 

wychowawcze, małżeńskie, przemoc domowa. 

 

8 Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"CYPRIAN-MED" – 

Centrum 

Neuropsychiatrii 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego   

ul. Piastów Śląskich 20 

47 – 100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 461 39 30 

 

 Zajmuje się m.in. leczeniem: 

 zaburzeń psychicznych wynikających z picia 

alkoholu,  

 zaburzeń nastroju, 

 chorobliwej zazdrości, która może być przyczyną 

maltretowania kobiet i znęcania się nad nimi,  

a nawet zabójstw, 

 depresji. 

9 Specjalistyczny 

Neurologiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

"NEURO - MED" s.c. 

Poradnia Zdrowia 

Psychicznego 

ul. Gogolińska 15 

47-100 Strzelce Opolskie 

tel. 77 463 86 08 

 

 Zajmuje się m.in. leczeniem.:  

 zaburzeń nastroju,  

 zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, 

  zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych. 
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