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rodek Interwencji Kryzysowej  

w Rudniku nad Sanem 

 
 

 

rodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest na zlecenie Powiatu Ni skiego 

przez Caritas Diecezji Sandomierskiej. 

Mie ci si  przy ulicy Rzeszowskiej 35 w Rudniku nad Sanem. OIK jest w stanie przez 

ca  dob  udzieli  pomocy  i wsparcia matkom z ma oletnimi dzie mi oraz kobietom w ci y 

dotkni tych przemoc , do wiadczaj cych kryzysu osobistego i rodzinnego z powodu 

stosowania ró nych form przemocy w rodzinie. 

Podczas pobytu w OIK, kobiety otrzymuj  pomoc psychologiczn  i prawn  oraz maj  

stworzone warunki do uregulowania swojego ycia rodzinnego. 

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej  

i umiej tno ci samodzielnego radzenia sobie, a dzi ki temu zapobieganie przej cia reakcji 

kryzysowej w stan chronicznej niewydolno ci psychospo ecznej. 

rodek Interwencji Kryzysowej jest placówk  prowadzon  przez Caritas Diecezji 

Sandomierskiej, która udziela wieloprofilowego wsparcia a osobom i rodzinom, w tym 

dotkni tych przemoc , w celu wyeliminowania skutków sytuacji kryzysowych. O rodek 

zapewnia czasowe zakwaterowanie dla osób niezdolnych do samodzielnego poradzenia sobie 

z sytuacj  trudn .  
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rodek jest przeznaczony dla osób dotkni tych kryzysem yciowym: 

 Niezdolnych do samodzielnego poradzenia sobie w sytuacji kryzysu 

 cych ofiarami przemocy w rodzinie 

 Znajduj cych si  w trudnej sytuacji yciowej  

 Zagro onych marginalizacj  spo eczn  

Misja: rodek Interwencji Kryzysowej to placówka otwarta na rozwój i wspó prac  

ze rodowiskiem lokalnym. Nasze dzia ania zmierzaj  do udzielenia wsparcia ka dej 

osobie znajduj cej si  w sytuacji kryzysowej. Chcemy dla naszych podopiecznych 

oraz w szerszym kr gu oddzia ywa  kszta towa  prawdziwe oblicze ludzkiej 

wolno ci i odpowiedzialno ci tak aby ka da osoba mog a z odwag  podj  trud 

samorealizacji wed ug personalistycznej wizji cz owieka zdolnego do 

bezinteresownego daru z siebie. 

W ramach pracy O rodka od wrze nia 2008 r. realizowany jest Program 

Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie  „Ocali  to, co zgin o” . 

Prowadzone oddzia ywania grupowe i indywidualne skierowane s  do osób, które poprzez 

swoje postawy i zachowania straci y kontrol  nad sob  i samodzielnie nie potrafi  odbudowa  

wi zi z rodzin . Od 2011 r. program rozszerzony zosta  o zaj cia na terenie Aresztu 

ledczego w Nisku.  

OIK Stara si  zmniejszy  cierpienia, zapobiec rozleg ym i trwa ym nast pstwom 

urazu, pomóc odzyska  równowag  psychiczn  i kontrol  nad swoim yciem, zapobiec 

powtarzaniu si  urazowych do wiadcze  w przysz ci. 

 przeci onym psychicznie, obarczonych nast pstwami wielu trudnych zada  w yciu swoim  

i rodziny, yj cych w stanie przewlek ego stresu,  

 osobom z my lami samobójczymi lub po próbie samobójczej, 

 doznaj cym przemocy w rodzinie lub ze strony innych osób, 

 ofiarom gwa tu, 

 osobom wykorzystywanym seksualnie, 

 osobom, które utraci y kogo  bliskiego lub yj  w zagro eniu jego odej ciem, 

 prze ywaj cym gwa town , niekorzystn  zmian  w yciu (np. ci  chorob , utrat  pracy, 

zdrad  partnersk ),  

 do wiadczaj cym kryzysów ma skich lub problemów w relacjach z dzie mi, 

 osobom, które s  zagro one problemami natury ekonomicznej, zwi zanych z zapewnieniem 

odpowiedniego i godnego bytu rodzinie. 



 

3 
 

rodek Interwencji Kryzysowej jest wielofunkcyjnym o rodkiem wsparcia. 

Placówka wiadczy pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalaz y si  w trudnej sytuacji 

kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych prze  

osobistych. 

Cele: 

1. Podstawowym celem O rodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych dzia  w zakresie 

interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin b cych w stanie kryzysu. 

2. rodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji 

kryzysowej na one przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumie  z organami 

administracji rz dowej. 

Zadania: 

 Ustalenie róde  kryzysu klienta. 

 Okre lenie stanu psychicznego i spo ecznych skutków kryzysu. 

 Przywrócenie równowagi psychicznej i umiej tno ci samodzielnego radzenia sobie, a dzi ki 

temu zapobieganie przej ciu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolno ci 

psychospo ecznej. 

 Zapewnienie ochrony w sytuacji zagro enia zdrowia i ycia osób i rodzin, które zosta y 

dotkni te kryzysem, poprzez usuni cie zagro enia lub izolacj . 

 Diagnoza sytuacji kryzysowej i w zale no ci od rozpoznania podj cie dalszych dzia  na 

rzecz osób w kryzysie, by zapewni  im kompleksow  pomoc. 

 Sta a wspó praca z instytucjami w zakresie rozwi zywania problemu przemocy i realizacji 

procedury „Niebieskiej Karty”. 

 Zapewnienie schronienia dla matek lub ojców samotnie wychowuj cych dzieci, kobiet w 

ci y, osób doznaj cych przemocy oraz osób bezdomnych, którzy przeszli ju  etap 

socjalizacji w o rodkach wsparcia – noclegowniach miejskich i rokuj  nadziej  na 

usamodzielnienie. 

 Diagnoza osób zagro onych uzale nieniem lub b cych uzale nionych od narkotyków, 

motywowanie do podj cia leczenia. 

Ze wzgl du na specyfik  pracy konieczna jest wspó praca specjalistów z ró nych dziedzin, 

gdy  profesjonalna pomoc osobom w kryzysie wymaga interdyscyplinarnego podej cia.  

Prac  specjalistów nadzoruje Dyrektor O rodka Interwencji Kryzysowej. 

rodek wiadczy bezp atn  i anonimow  pomoc.  
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 Dom Samotnej Matki udziela schronienia kobietom oczekuj cym potomstwa, które  

z tego powodu utraci y dotychczasowe miejsce zamieszkania. Celem nadrz dnym Domu jest 

ochrona dzieci pocz tych i troska o godne warunki ycia dla matki i jej potomstwa. 

 Nadrz dnym celem Domu jest udzielanie wieloprofilowego wsparcia matkom 

oczekuj cym na narodziny swojego dziecka oraz przygotowanie na przyj cie, na narodziny 

oraz podj cie zada  macierzy skich wzgl dem maj cego si  narodzi  dziecka. 

 Celem Domu Samotnej Matki jest: 

 Ochrona ycia dzieci nienarodzonych 

 Przeciwdzia anie aborcji i jej skutkom 

 Zakwaterowanie i do ywianie oraz organizacja czasu podczas pobytu na terenie DSM 

 Wsparcie duchowe i kszta towanie prawid owych postaw moralnych 

 Zaspakajanie podstawowych potrzeb pensjonariuszek i ich dzieci 

 Kszta towanie umiej tno ci spo ecznych i interpersonalnych oraz wdra anie  

w samodzielne ycie prowadz c terapi  indywidualn  i grupow  

 W miar  mo liwo ci zapewnienie pomocy rzeczowej dla matki i jej dziecka 

 

 Schronisko dla Bezdomnych Kobiet jest placówk , która udziela schronienia 

kobietom, które utraci y dotychczasowe miejsce zamieszkania. Celem nadrz dnym 

Schroniska jest zapewnienie mieszkankom godnych warunków ycia oraz pomoc  

w wychodzeniu z bezdomno ci. 

 Do Schroniska, kierowane mog  by  kobiety oraz kobiety i ich ma oletnie dzieci, 

dotkni te zjawiskiem bezdomno ci. Osoby przyjmowane s  zgodnie z aktualnie 

obowi zuj cym regulaminem Schroniska. Zg aszaj  si  same, b  s  kierowane przez inne 

osoby lub instytucje samorz dowe i organizacje pozarz dowe. 

 Celem Schroniska jest: 

 Udzielanie schronienia kobietom bezdomnym oraz ich ma oletnim dzieciom 

 Oddzia ywanie socjalizacyjne na rzecz wychodzenia z bezdomno ci w tym realizacja 

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomno ci 

 Zakwaterowanie i do ywianie oraz organizacja czasu podczas pobytu na terenie 

Schroniska 
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 Wsparcie duchowe i kszta towanie prawid owych postaw moralnych 

 Zaspokajanie podstawowych potrzeb pensjonariuszek i ich dzieci 

 Kszta towanie umiej tno ci spo ecznych i interpersonalnych oraz wdra anie  

w samodzielne ycie prowadz c terapi  indywidualn  i grupow  

 W miar  mo liwo ci zapewniania pomocy rzeczowej dla kobiet i ich ma oletnich 

dzieci. 

 

Ognisko Wychowawcze  „W druj c ku dojrza ci” 

Od 2011 r. O rodek realizuje równie  zaj cia z dzie mi i m odzie   zadania by y 

realizowane przy wspó pracy  Regionalnego O rodka Polityki Spo ecznej w Rzeszowie  

i Ministerstwie Pracy i Polityki Spo ecznej w Warszawie. Oprócz zaj  rekreacyjnych 

prowadzimy równie  z uczestnikami spotkania socjoterapeutyczne . Tak m odzi jak ich 

rodzice mog  korzysta  w Mier  potrzeb z indywidualnej terapii prowadzonej przez 

psychologów z O rodka Interwencji Kryzysowej. W ubieg ym roku w ramach projektu 

zorganizowali my zaj cia :  Warsztaty rozwoju twórczo ci w asnej - to czas na aktywno  

twórcz  – prace plastyczne wykonywane ró nymi technikami. Elementy gry na gitarze  

i zabawy muzyczne; w przerwach aktywno  sportowa. Wyjazdy rowerowe – edukacja 

krajoznawcza i kulturoznawcza. Wykorzystanie ró nych metod w tym  z zakresu pedagogiki 

zabawy KLANZA np. chusta animacyjna i tunel.  

   Warsztaty informatyczno-fotograficzne: Warsztat mia  na celu uaktywni  m odych ludzi 

do czenia zainteresowa  informatycznych z bogactwem form ekspresji  technik 

fotograficznych. To tak e wyj cie w teren i zbieranie materia u w czasie wycieczek 

rowerowych. Fascynacja przyrod , poszukiwanie ciekawych obiektów do uwiecznienia 

aparatem. A potem godziny pracy i obróbki zebranego materia u. To czenie przyjemnego  

z po ytecznym i pobudzanie uczestników do rozwijania swoich umiej tno ci, po rednio te  

nauka odpowiedzialnej formy korzystania z „sieci”  czyli profilaktyka  uzale nie  od 

„Cyber wiata”.   

Warsztaty umiej tno ci spo ecznych: Psycholodzy O rodka prowadzili warsztaty 

podnosz ce kompetencje spo eczne i formy komunikowania si .  W spotkaniach korzystano  

z metod pracy z grup  wykorzystuj c pomoce dydaktyczne i edukacyjne. 

Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda 
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ród a: 

http://www.pcpr-nisko.pl/interwencja_kryzysowa.html 

Sprawozdanie z dzia alno ci OIK w Rudniku nad Sanem 

Gazetka WTZ w Rudniku nad Sanem 

 

 

 


