
TWOJE MILCZENIE OZNACZA ZGODĘ
Wykaz podmiotów prowadzących zadania z zakresu przemocy domowej

INSTYTUCJA ZADANIA W ZAKRESIE PRZEMOCY

Komenda Miejska Policji
al. Bielska 46 Tychy

tel. 997 lub 112
tel. 32 32 56 200, tel. 32 32 56 255
tel. 32 32 56 351 Rewir Dzielnicowych
fax: 32 32 56 244
tychy.slaska.policja.gov.pl

- interwencja

- zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających zagrożenie dla 
życia bądź zdrowia

-wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko osobie stosującej 
przemoc i podjęcie działań prewencyjnych

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Nowokościelna 27 Tychy

tel. 32 227 05 75
oik_tychy@interia.pl

- interwencja kryzysowa
- pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy
- grupa psychoedukacyjna dla osób doświadczających przemocy
- schronienie dla osób doświadczających przemocy i będących w kryzysie 
(Hostel jest czynny całodobowo)

TYSKA NIEBIESKA LINIA

tel 32 322 70 04
codziennie 8.00 – 20.00

- pomoc telefoniczna

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”
ul. Nałkowskiej 19 Tychy

tel. 32 720 52 42
(pn.-pt. w godz. 10:00-16:00)

- konsultacje psychologiczne
- udział w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy 
i współuzależnionych
- bezpłatne konsultacje prawne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
al. Budowlanych 59 Tychy

tel. 32 227 35 40

- Miejski Zespół Interdyscyplinarny
- działania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Miejski Zespół Interdyscyplinarny 
w Tychach
al. Budowlanych 59 Tychy

tel. 32 227 35 40

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
- pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowymi środowiskom 
dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu ich problemów
- efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych 
w momencie zaistniałego problemu
- współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu 
i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
udzielania pomocy w środowisku lokalnym

NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy 
Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia 
Uzależnień
ul. Bukowa 20 Tychy

tel. 32 327 51 83, 605 637 072

- konsultacja psychologiczna,
- konsultacja psychiatryczna,
- pomoc psychologiczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- terapia dla osób uzależnionych
- terapia dla osób z problemem uzależnienia w rodzinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Andersa 16 Tychy

tel. 32 227 23 92
ppptychy@onet.eu

-grupa wsparcia dla matek doznających przemocy,
- bezpłatne wsparcie dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły 
ponaggimnazjalnej oraz ich rodziców doświadczających przemocy

NIEBIESKA LINIA Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

0 801 12 00 02 – pon-sob: 10.00-22.00
nd. i święta 8.00-16.00

- pomoc telefoniczna


