§6
WOIK zapewńa nieodpłatnie :
1, sPecjalistYczne usługi PsYchologiczne, prawne, psychiaĘczne
interwencj i kryzysowej

i

socjalne

w

rarrrach

;

2, sPecjalisĘczne Poradnictwo rodzinne w zakresie działńpsychologi
cznych,psychoterapii
indYwidualĘ, gruPowej i rodzinnej oraz udziela poraó psyctrlatry
osobom dotkniętym problemem przemocy w rodziniei
";y;i i'prawnych
_ pomoc
3.
w formie tymczasowego całodobowego schronienia.
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORAZ TRYB PRACYWOIK
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2.
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§7

WOIK kieruje i reprezenĘ e nazev,nątrziódnoosobowo Dyrektor.
W czasie nieobecnoŚci Dyrektora jego obowiąki pełni, w zakresie określonym
Pełnomocnictwami DYrektora, Zastępca Dyrektoralub inna upowaźniona osoba spośród
pracowników WOIK.
W skład WOIK wchodzą następujące r.o*łłorganizacyjne:
I) DziŃ Interwencji Kryzysowej (IK);
2) Poradnia ds. PrzeciwdziałańaPrzemocy w Rodzinie (PPPwR);
3) Punkty Interwencyjne (PI)';
4) Dział Finansowo-Kadrowy (FK);
5) Wieloosobowe stanowiska pracy ds. organizacyj no-gospodarczych (G);
6) Jednoosobowe stanowisko Administratora (A).
'przedstawia

3. Schemat strukturY organizacyjnej WOIK

zńącnik do niniejszego
Regulaminu.
4. Ze względu na charakter wykonyw anych zadń poszczególnych komórek organizacyjnych
WOIK tryb pracy przedstawia się następująco:
Dziń Interwencji Kryzysowej - całodobowo 7 dni w tygodniu;
2) Poradnia ds. Przeciwdzińania Przemocy w Rodzinię oiazPunkty Interwencyjne od
poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00;
3) DziŃ Finansowo-Kadrowy, Dziń Organizacyjno-Gospodarczy oraz Jednoosobowe
stanowisko Administratora - od poniedziałku do piątku Óa goaz.s.og do 16.00.

l)

§9

1. DYrektor oraz Zastępca Dyrektora przyjmują interesantów w sprawach skarg
i wniosków.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą
pocńy elektroniczrej,
atakże ustnie do protokołu.
2. Tryb PrzYjmowania interesantów oraz zasady postępowania w sprawach skarg i wniosków
określaodrębne zarządzeńe Dyrektora.
3. Informacje, o których m9wa w ust.1, jak i informacje o miejscu i terminach przyjmowania
interesantów W sprawach skarg i wniosków, podaja się do
iubliczrrej wiadom ośói popo*
umieszczenię na tablicy ogłoszeń w budyŃach wÓK or* .r*i. szczęńę na- stronie
internetowej oraz stronie Biuletynu Informacji publicznej wolk.

ń.u,

P|anowanY termin uruchomienia PunKu lnteruencyjnego Nr 1: 2016r., planowany termin uruchomienia punktu
lntenłencyjnego Nr 2: 201 8r.
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