
 

ZARZĄDZENIE Nr 22/2020 

z dnia 30 czerwca 2020r.  

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu  

w sprawie struktury organizacyjnej oraz szczegółowego  zakresu działania Ośrodka  

Interwencji Kryzysowej. 

 

 

Na podstawie § 3 pkt. 3 oraz § 33 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu wprowadzonego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola Nr OR.I.0050.600.201  z dnia 2 grudnia 

2014r   (z późn. zm.) zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej , zwany w dalszej części Zarządzenia OIK  jest komórką 

organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu.  

 

§2 

Do zadań OIK  należy:  

1. doraźna,  krótkoterminowa pomoc udzielana klientom zgłaszającym się do OIK oraz 

kierowanym przez inne służby. Rodzaj i forma pomocy zostaje wybrana  w wyniku 

diagnozy i zależy od preferencji klienta,  a w szczególności:  

a. pomoc socjalna, 

b. poradnictwo prawne,  

c. poradnictwo psychologiczne,  

d. poradnictwo rodzinne i pedagogiczne,  

e. udzielanie schronienia;  

2. udzielanie czasowego schronienia w pokoju interwencyjnym OIK i w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Bezdomnym i Uzależnionym ;  

3. realizowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności wobec osób 

dotkniętych tym problemem;  

4. udzielanie poradnictwa telefonicznego w ramach telefonu interwencyjnego działaj ącego 

w sieci „Niebieska Linia”;  

5. prowadzenie grup wsparcia zgodnie z zapotrzebowaniem kli entów zgłaszających się do 

OIK; 

6. prowadzenie poradnictwa dla osób pozbawionych wolności, przebywających na terenie 

Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego oraz grupy wsparcia dla osób osadz onych 

uzależnionych od alkoholu”;  

7. realizacja procedury „Niebieska Karta.”  

 

§3 

Ośrodek realizuje ponadto:  

1. szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe pracowników MO PR oraz innych służb 

pomocowych; 

2. programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy  rówieśniczej oraz 



uzależnień realizowane w opolskich szkołach ponadgimnazjalnych;  

3. trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, skierowane do uczniów oraz osób 

bezrobotnych;  

4. uczestnictwo w programach i kampaniach ogólnopolskich na rzecz przeci wdziałania 

przemocy w rodzinie; 

5. realizowanie zadań wynikających z Programu Zapobiegania i Przeciwdziałania  Handlowi 

Ludźmi i Prostytucji;   

6. realizowanie zadań w ramach porozumienia z Wyd ziałem Zarządzania Kryzysowego;  

7. realizowanie zadań w ramach Porozumienia z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego;  

8. realizowanie zadań w ramach Porozumienia ze Strażą Pożarna;  

9. prowadzenie mediacji rodzinnych;  

10. sporządzanie analiz i sprawozdań z wykonywanych zadań;  

11. przygotowywanie wniosków do planu budżetu w zakresie  zadań realizowanych przez 

OIK; 

12. współdziałanie w realizacji zadań z innymi instytucjami, jednostkami pomocy 

społecznej,  organizacjami społecznymi i pozarządowymi  itd.; 

13. współpraca z Referatem Organizacyjnym i Kadr w zakresie organizowania szkoleń 

podnoszących  kwalifikację  pracowników OIK ;  

14. organizowanie praktyk studenckich, w porozumieniu z R eferatem Organizacyjnym i 

Kadr; 

15. wydawanie zaświadczeń dla studentów z zagranicy, do celów stypendialnych;  

16. wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań OIK .    

 

§4 

Ośrodek realizuje zadania na rzecz:  

1. osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej,  

2. ofiar przemocy fizycznej i psychicznej,  

3. osób dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych.  

 

§5 

Zadania realizowane są zgodnie z obowiązującymi powszechnymi przepisami  prawa oraz 

przepisami wewnętrznymi obowiązującymi w Ośrodku.  

 

§6 

Na czele OIK stoi Kierownik, który kieruje pracą OIK  i ponosi odpowiedzialność za jego 

działanie. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go wyznaczony pracownik.  

 

§7 

Nadzór nad działaniem  OIK sprawuje Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Opolu.  

 

§8 

Niniejszym zarządzeniem uchyla się zarządzenia:  

Nr 23/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 22 czerwca 2012r.,  



 Nr 4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia 23 stycznia 2014r.,  

 

 

§9 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020r.  

 

§10 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Kierownikowi OIK.   

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy  

Rodzinie w Opolu  

Mgr Zdzisław Markiewicz  


