
Baza instytucji świadcz ących usługi dla osób i rodzin dotkni ętych przemoc ą w rodzinie  
Lp. Nazwa  Adres  Telefon(y) Fax(y) E-mail 

Rodzaj świadczonych 
usług 

Dni i godziny przyj ęć 
interesantów 

1. 
Podbeskidzki O środek 
Interwencji Kryzysowej 

Bielsko
-Biała Piękna 2 33 814 62 

21 
33 814 62 

21 
 

poikbielsko@interia.pl  

pomoc dla osób z 
problemem przemocy 

w rodzinie jest 
świadczona 

ambulatoryjnie i 
hostelowo. 

Przeprowadzane s ą 
równie ż interwencje 

wyjazdowe. 
Świadczone usługi: 

pomoc 
psychologiczna, 
pedagogiczna 

interwencja 
kryzysowa, pomoc 

prawna 

placówka całodobowa 
czynna przez 7 dni w 

tygodniu 

 

Miejski O środek Pomocy 
Społecznej 
 - Zespół profilaktyki, 
rozwi ązywania 
problemów uzale żnień i 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

Bielsko
-Biała 

Plac 
Ratuszowy 9 33 499-25-

01  

zespol_interdyscyplin
arny@mops.bielsko.pl  

 
sekretariat@mops.biel

sko.pl 
 

pomoc dla osób z 
problemem przemocy 

 

2. 
Zespół placówek dla 
dzieci i młodzie ży 
"Parasol" 

Bielsko
-Biała Legionów 9 33 498 88 

96 
33 498 99 

96 
sekretariat@zpdmpara

sol.pl 

programy 
profilaktyczne dla 
dzieci z rodzin z 

problemem przemocy 
w rodzinie 

od poniedziałku do 
piątku w godz. 7:30-

15:30 

3. 
Zespół placówek 
opieku ńczo-
wychowawczych 

Bielsko
-Biała Lompy 7 33 811 73 

43 
33 811 73 

43 zpowbielsko@op.pl 

pomoc 
psychologiczna 

udzielana 
rodzicom/opiekunom 

oraz dzieciom 
pochodz ących z 

rodzin z problemem 
przemocy w rodzinie 

 

placówka całodobowa, 
czynna przez 7 dni w 

tygodniu 

4. 
Ośrodek Wspierania 
Rodziny 

Bielsko
-Biała Bystrza ńska 55c  33 810 12 

55 
33 810 12 

55 swrbb@op.pl 

pomoc 
psychologiczna i 

terapeutyczna, pomoc 
prawna 

od poniedziałku do 
piątku w godz. 10:00-

18:00 



5. 
Katolickie Towarzystwo 
Kulturalne "Klub Arka" 

Bielsko
-Biała Krasi ńskiego  17 33 822 06 

25 
33 822 06 

25 ktk@przymierze.info 

pomoc 
psychologiczna, 
terapeutyczna i 

prawna dla osób i 
rodzin z problemem 

alkoholowym, 
narkotykowym i 

przemocy w rodzinie 

od poniedziałku do 
piątku w godz. od 

13:00 do 18:00 

6. 
Bielskie Towarzystwo 
Trzeźwości 

Bielsko
-Biała Inwalidów 6 33 822 82 

40   bttbielsko@gmail.com  

konsultacje, wsparcie, 
pomoc 

psychologiczna i 
prawna dla osób i 

rodzin z problemem 
uzależnień i przemocy 

w rodzinie 

od poniedziałku do 
piątku w godz.od 10:00 

do 20:00; soboty, 
niedziele i święta od 

16:00 do 20:00 

7. 
Fundacja Pozytywnych 
Zmian 

Bielsko
-Biała Krasi ńskiego  5a/9 608 500 024 

695 176 240   biuro@pozytywnezmia
ny.org 

konsultacje, wsparcie 
psychologiczne, 
pomoc prawna 

 
 

telefoniczne ustalanie 
terminów spotka ń 

8. 
Śląska Fundacja 
"Bł ękitny Krzy ż"- 
Ośrodek Readaptacyjny 

Bielsko
-Biała Bystrza ńska 51a 33 817 20 

49   osrodek.readaptacyjny
2@bk-europe.pl 

program 
readaptacyjny dla 

osób m.in. z 
problemem uzale żnień 
i stosowania przemocy 

w rodzinie 

od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00-

14:00 

 


