UCHWALA NR 60/2011
ZAR/4DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 17 maja 2011 roku

w sprawie zatrwierdzenia Zasad Organizacji Osrodka Interwencji Kryzysowej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 19 pkt. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz.U.
z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzajjzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pozniejszymi zmianami).
Zarzifd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nast^puje:
§ 1. Zatwierdza si$ Zasady Organizacji Osrodka Interwencji Kryzysowej w Powialowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiajce zaiaj:ziiik do niniejszej
uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Dyrektorowi Powiatowcgo Centrum Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje_cia.
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7,alaivnik
do UchwatyNr 60/2011
Zar/.aclu Powiatu w Piotrkowie Tryb.
z dnia 17 maja 2011 r.

ZASADY ORGANIZACJI O^iRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Osrodek Interwencji Kryzysowej zwany dale] ,,OIK" dziata w strukturach Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
Z ushig OIK mogq. korzystac osoby i rodziny z terenu powiatu piotrkovvskiego, ktore
znala/ly si^ w nagiym lub przewleklym kryzysic, a w szczegolnosci:
czlonkowie rodzin dotknietych przcmoca domow^,
rodziny w kryzysie,
osoby pr/ez>'waj^cc trudnosci malzeriskie / partnerskie lub trudnosci w kontaktach z
dziecmi,

osoby przeci^zone psychicznie, obarczonc nast^pstwanii wielu trudnych zdarzeri w zyciu
swoim i rodziny. zyj^ce w stanie przewleklego stresu,
osoby chca^ce popemic samobojstwo,
ofiary, swiadkowie i uczestnicy wypadkow i katastrof,
ofiary i swiadkowie napadow, gwahow i innych przcst^pstw,
ofiary, uczestnicy i swiadkowie innych nieszczQsliwych w zdarzen i wypadkow,
bliscy os6b doswiadczaja^cych wszystkich zdarzeri,

inne osoby potrzebuja^ce wsparcia.

§2
OIK zapewnia:
1. Kompleksowa^ pomoc psychologiczna^ osobom i rodzinom Tnajdujajsym si^ w naglym
bajdz przewleklym kryzysie psychicznym.
2. Interwencj^ w naglych zdarzeniach i przezyciach traumatycznych.a w szczegolnosci:
•
prowadzenie krotkiej psychoterapii indywidualnej ba^dz rodzinnej oraz
poradnictwa psychologicznego,
•
udzielenie schronienia dla doznaja^cychprzemocy,
•
pomoc prawnq.
3. Dzialanie profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiej^tnosci potrzebnych do
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zyciowymi.
4. Poradnictwo socjalne.

§3
W ramach OIK prowadzon jest mieszkanie chronione dla osob pozostajajsych w trudnej
sytuacji zyciowej, zlokalizowane w Sulcjowie przy ul. Milejowskiej 21, zwane daiej
"mieszkaniem chronionym"
OIK w ramach mieszkania chronionego oferuje:
• konsultacje i porady specjalistow,
•

pomoc psychologicznEt- intcrwcncja kryzysowa, porady i terapia krotkoterminowa.

•

porady prawne — przygotowanie roznego rodzaju dokumentow, wnioskow
pozwow,

•
•

edukacj^ i uzyskanie informacji na temat przystugujajcych uprawnien,
uczestnictwo w zaje_ciach grupowych.

i

W czasie pobytu w mieszkaniu chronionym osoba wspolnie ze specjalistami przygotowuje
i wciela w zycie plan naprawy sytuacji kryzysowej.
Organizacj^ i zasady pobytu w mieszkaniu chronionym okresla odr^bny regulamin.

§4
1. Korzystanie z uslug OIK nie wymaga skierowania.
2. Uslugi poradnictwa specjalistycznego sa_ dost^pne w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb przy ul. Al. 3-go Maja 33,

3.
•
•
•
4.

Osoby potrzebuj^ce pomocy moga zgiaszac si^ po porady specjalistow:
osobiscie,
telefonicznie pod numer 732-31 -83,
listownie.
Ushigi poradnictwa specjalistycznego swiadczone sa;
- poradnictwo psychologiczne wsrody od godz. 1530 do 193°,
- poradnictwo prawne w czwartki od 15J° do 1930,
- poradnictwo socjalne w ramach biezqcej dziatalnosci Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie.

§5
Do OIK nie be^przyjmowanc osoby pod \vplywem alkoholu i srodkow odurzaj^cych.
§6
OIK wspolpracuje z instytucjami, w szczegolnosci gminnymi osrodkami pomocy
spoleczncj, organizacjami spolecznymi, kosciotami i zwia^zkami wyznaniowymi oraz pracodawcami
w celu realizacji zadan pomocy spolecznej.
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