
Dane teleadresowe podmiotów oferujących wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie, działających na terenie Gminy Stara Biała oraz najbliższego miejscowo dla Gminy Stara 

Biała podmiotu udzielającego wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w ramach dotacji uzyskanej  

z Funduszu Sprawiedliwości. 

 

  

LP Nazwa podmiotu 
 

Adres Telefon Fax Adres  
e-mail 

Przedmiot działalności 
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Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
Stara Biała 

 
09-411 Biała  
ul. Jana 
Kazimierza 1 

 
24-367-66-30  
do 37 
731798500 

 
24-367-66-30 
 

 
gops@ 
starabiala.pl 

Jednostka organizacyjna Gminy Stara Biała realizująca zadania z zakresu pomocy społecznej. Celem podejmowanych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała działań jest umożliwienie mieszkańcom Gminy Stara Biała przezwyciężenie trudnych sytuacji 
życiowych, których nie są oni w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc osobom i rodzinom 
wymagającym społecznego wsparcia realizowana jest m.in. poprzez: – udzielanie świadczeń pieniężnych stałych, okresowych i celowych,– 
świadczenie usług opiekuńczych,– pomoc osobom i rodzinom w sytuacjach kryzysowych,– wsparcie osób niepełnosprawnych w ich 
integracji ze społecznością lokalną,– organizowanie form opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,– pomoc skierowaną na 
dzieci pozbawione właściwej opieki rodziców,– pracę socjalną i inne działania zamierzające do poprawy sytuacji mieszkańców, m.in. 
poradnictwo, pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych, działania na rzecz integracji osób i rodzin ze środowiskiem, aktywizacja 
środowiska lokalnego oraz inne działania podejmowane w oparciu o zdiagnozowane potrzeby osoby, rodziny, środowiska lokalnego. 
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Zespół  
Interdyscyplinarny 
ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie w gminie 
Stara Biała 

 
09-411 Biała 
ul. Jana 
Kazimierza 1 

 
24-367-66-30  
do 37 
 
 731798500 

 
24-367-66-30 

 
 
gops@ 
starabiala.pl 

ZI realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla Gminy Stara Biała. ZI  integruje i koordynuje działania podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 w/w ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w  rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:  - diagnozowanie 
przemocy w rodzinie; - działania w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie w celu przeciwdziałanie temu zjawisku; - inicjowanie 
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach 
pomocy w środowisku lokalnym;- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. ZI może tworzyć grupy robocze 
w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Do zadań grup 
roboczych należy, w szczególności:  - opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w 
rodzinie; - monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; - 
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 
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Gminna Komisja ds. 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych  w 
Starej Białej 

09-411 Biała 
ul. Jana 
Kazimierza 1 

 
 
24-366-87-18 

 
 
24-365-61-65 

 
 
gmina@ 
starabiala.pl 

GKRPA udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 
przemocą w rodzinie, prowadzi profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 
podejmuje działania na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu  oraz współpracuje z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i 
osobami fizycznymi w rozwiazywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. 
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Punkt 
Konsultacyjno- 
Informacyjny   

09-411 Biała 
ul. Jana 
Kazimierza 1 

 
24-366-87-18 
 

 
24-365-61-65 

 
------------ 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Białej świadczy usługi przeznaczone dla osób uzależnionych i współuzależnionych (alkohol, narkotyki 
i inne używki) oraz podejmuje działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Gabinet 
Psychologiczny - 
Punkt ds. 
uzależnień w Białej 

09-411 Biała, 
ul. Jana 
Kazimierza 1 

24-365-04-17 
24-366-87-18 

24-365-61-65 gmina@ 
starabiala.pl 

Przedmiotem działalności Gabinetu Psychologicznego jest udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i 
współuzależnionym. Pomoc jest kierowana do osób i rodzin z problemem alkoholowym, narażonym na przemoc w rodzinie. 
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Okręgowy Ośrodek 
Pomocy 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem 

 
09-402 Płock 
ul. Kolegialna 
10a lok. 5a i 
6b 

kom. 696 214 889 osoba 
pierwszego kontaktu, 
kom. 696 214 889, 517 
704 356 dyżur 
całodobowy 7 dni w 
tygodniu 
Poniedziałek 12:00-20:00 
Wtorek 9:00-17:00 Środa 
9:00-17:00 Czwartek 9:00-
17:00 Piątek 9:00-17:00 
Sobota 10:00-14:00 

 
 
 
 

---------------- 

 
 
 
 
---------------- 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem Płocku  udziela wsparcia  pokrzywdzonym, ich bliskim oraz świadkom, w 
ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości w n/w formach;  
-pomoc prawna 
-wsparcie psychologiczne 
-wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego 
-wsparcie materialnie 
-pokrycie koszty świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i aktywizacją zawodową 
-pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów  z zobowiązaniami czynszowymi. 


