Informacje techniczne o informatorze
 Interaktywny Informator - zasoby miasta Kielce w obszarze pomocy osobom
z problemem przemocy w rodzinie, jest swoistą bazą danych placówek, instytucji,
podmiotów, które w znaczący sposób wspierają system przeciwdziałania przemocy
w rodzinie funkcjonujący na terenie Miasta Kielce. Zachęcamy do umieszczenia
Informatora w formie zakładki - pliku na Państwa stronach WWW,
 Informator został zaprojektowany w taki sposób aby korzystanie z niego było proste
i atrakcyjne,
 Informator jest plikiem PDF, w którym wykorzystano hiperłącza oraz zakładki, w taki
sposób, aby „kliknięciem myszki” móc korzystać z jego zasobów. Wielkość pliku
533KB.
 Pierwsza strona zawiera zakładki z nazwami instytucji, które wchodzą w skład
Informatora. Zakładki mają kształt prostopadłościanów.
 Instytucje zostały wybrane i skatalogowane w sposób taki, jak określa to ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dodatkowo są podane telefony alarmowe,
zaufania działające na terenie Miasta Kielce oraz ogólnopolskie telefony zaufania.
 „Klikając myszką” na wybraną instytucję, podmiot, placówkę, automatycznie
zostaniemy przekserowani na stronę w Informatorze, z opisem i danymi adresowymi
tejże placówki, instytucji, podmiotu,
znajduję się w prawym dolnym rogu na każdej stronie informatora.
 Niektóre z instytucji, podmiotów posiadają swoje strony WWW. Strony WWW
zostały ujęte w Informatorze. Klikając na stronę WWW, zostaniemy automatycznie
przekserowani na stronę internetową danego podmiotu, instytucji, dzięki czemu
poznamy cały zakres oferty pomocowej tejże instytucji, podmiotu. Informator będzie
cały czas aktywny i widoczny na pasku monitora,
 Klikając na zakładkę Policja, dotrzemy w pierwszej kolejności do informacji na temat
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, gdzie również zostały stworzone podzakładki, które zaś przeniosą nas do informacji na temat wybranego Komisariatu
Policji w Kielcach.
 Klikając na zakładkę Prokuratura, dotrzemy w pierwszej kolejności do informacji na
temat Prokuratury Okręgowej w Kielcach, gdzie również została stworzona podzakładka dla Prokuratury Rejonowej w Kielcach, która zaś przeniesie nas do

info

 Aby wrócić do strony tytułowej Informatora, klikamy strzałkę z napisem info, która

informacji na temat Prokuratury Rejonowej

Kielce – Wschód oraz Prokuratury

Rejonowej Kielce - Zachód.
 W miejscu opisu Komisariatów Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego, Prokuratury
KMP

znajdują się także strzałki w dolnym lewym rogu z napisami: KMP, ZI oraz Pr. Ok.
Klikając na te strzałki zostaniemy przeniesieni do głównej strony opisu danej
instytucji, podmiotu,
 W opisach placówek AZYL i Schroniska dla Kobiet Ofiar Przemocy, zastosowaliśmy
przy nazwach gwiazdki gwiazdkę- „*”. Objaśnienia gwiazdek są zamieszczone na
dole strony opisującej w.w placówki.
 Informator będzie na bieżąco poddawany aktualizacji, więc prosimy o przesyłanie
ewentualnych zmian w danych na adres:
Mariusz Nowak
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce
ul. Wesoła 51 (budynek Nidy I piętro sektor C ), 25-363 Kielce
tel. 41 368-18-67
e-mail: poradnictwo.rodzinne@mopr.kielce.pl
Ośrodek czynny:
od poniedziałku do piątku , w godzinach: 8.00 – 18.00.
telefon zaufania w sprawach rodzinnych:
41 368 – 18 -67

