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„... zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem człowieka, a ochrona praw osób
z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa...”
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

Szanowni Państwo
Do

poprawy

podejmowane

zdrowia

działania

psychicznego

mające

na

celu

społeczeństwa
ograniczenie

mają

przyczynić

występowania

się

zagrożeń

dla zdrowia psychicznego i poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi
i ich bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Niezwykle ważnym elementem systemu ochrony zdrowia psychicznego są
instytucje działające w systemie pomocy społecznej z domami pomocy społecznej dla
osób

przewlekle

psychicznie

chorych,

środowiskowymi

domami

samopomocy

oferującymi opiekę dzienną, miejscami całodobowymi oraz specjalistycznymi usługami
opiekuńczymi.
Z myślą o osobach potrzebujących pomocy w zakresie zdrowia psychicznego
powstał przedstawiany przez nas Państwu Informator, zawierający bazę powiatu
kluczborskiego służącą wsparciu i opiece nad osobami z zaburzeniami zdrowia
psychicznego, a także dla ich rodzin i osób im bliskich.
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I. WPROWADZENIE
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2010 r. w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. Nr 24, poz. 128 z 3 lutego 2011 r.) ustanawia
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015, określający strategię
działań mających na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego,
poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich oraz zapewnienie
dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.
Celem Programu jest:
u promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
u zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej

opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku
rodzinnym i społecznym;
u rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego.

Podmiotami realizującymi Program są:
u Minister Sprawiedliwości, Minister Obrony Narodowej, ministrowie właściwi (m.in. Zdrowia,

oświaty i wychowania, zabezpieczenia społecznego, spraw pracy, nauki i szkolnictwa
wyższego, wewnętrznych i administracji publicznej) odpowiedzialni za poszczególne cele
Programu;
u Narodowy Fundusz Zdrowia;
u samorządy województw;
u samorządy powiatów i gmin.

Ponadto opcjonalnymi

partnerami,

wymienionych

powyżej podmiotów,

w

realizacji

Programu mogą być m.in. Stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje.
Powiat Kluczborski uchwałą Nr XIV/98/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 grudnia
2011 r. przyjął Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.
W myśl Programu, realizując postawione w nim kolejne cele i kierunki w zakresie ochrony
zdrowia psychicznego, powstał niniejszy Informator. Zawarte w nim informacje posłużą
wsparciu osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom oraz bliskim i mają na celu
ułatwić znalezienie instytucji, która może udzielić pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu.
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II. ZABURZENIA PSYCHICZNE – PODSTAWOWE
INFORMACJE
Poniżej przedstawiono znaczenie słów „zdrowie psychiczne', „dyskomfort psychiczny”
i „zaburzenie psychiczne”, których pojęcie jest istotne dla rozpoznania i zrozumienia problemu.
Zdrowie psychiczne
−

w rzeczywistości nie powinno być rozumiane jako brak cierpienia czy konfliktów, ale raczej
jako zdolność do myślenia w racjonalny sposób i umiejętność radzenia sobie ze zmianami,
stresami, traumami i stratami, których człowiek w nieunikniony sposób doświadcza
w trakcie swojego życia. Osoby, które dobrze się czują psychicznie, postrzegają
rzeczywistość taką, jaka jest, wykazują się inicjatywą, stawiają sobie za cel poprawę życia
i mają wysoką samoocenę, akceptują zarówno swoje zalety, jak i ograniczenia.

Dyskomfort psychiczny
−

to sytuacja cierpienia psychicznego, którą można zdefiniować jako fizjologiczną, ponieważ
jest związana z momentami obiektywnie stresogennymi, naturalnymi dla życia ludzkiego,
jak żałoba, porzucenie, rozczarowanie.

Zaburzenie psychiczne
−

to sytuacja charakteryzująca się intensywnym cierpieniem psychicznym z powodu stanu
dyskomfortu spowodowanego przez wcześniejsze stresujące wydarzenie, które nie znalazło
możliwości ekspresji i w związku z tym rozwiązania. Może też być spowodowane wysiłkiem
adaptacyjnym, który jest większy od zasobów danego człowieka i od jego kontekstu
środowiskowego, narzuconym przez daną sytuację w szczególnym momencie życia.

Sygnały alarmowe
−

czasem trudno odróżnić złe samopoczucie o podłożu fizjologicznym od dyskomfortu
psychicznego

oraz

określić

moment,

w

którym

należałoby

się

zwrócić

o

pomoc

do specjalisty. W niektórych przypadkach są to subiektywne odczucia osoby, niezauważalne
dla rodziny i bliskich, w innych – poważne zaburzenia oczywiste dla otoczenia,
ale nie uświadomione sobie przez chorego.
Choroba psychiczna może dotknąć każdego, bez względu na płeć, rasę, stan społeczny,
aktywność zawodową. Różnica może dotyczyć jedynie typu i częstotliwości możliwych
zaburzeń. Niektóre choroby pojawiają się w określonym momencie życia np. zespoły
schizofreniczne zazwyczaj pojawiają się e wieku młodzieńczym lub na początku wieku
dorosłego,

autyzm

rozpoczyna

się

w

dzieciństwie,

zaburzenia

odżywiania

pojawiają

się u nastolatków.
Dokładne przyczyny większości chorób psychicznych pozostają nieznane. Wiele chorób
psychicznych można wyjaśnić tylko poprzez połączenie czynników genetycznych, biologicznych,
psychologicznych i środowiskowych. Pewne jest tylko, iż stan choroby nie jest wynikiem
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słabości, wad charakteru czy niskiego poziomu wykształcenia, a wyleczenie go nie jest
wyłącznie kwestią chęci czy autodyscypliny.
Ustalenie dokładnych granic między jedną patologią, a drugą nie zawsze jest łatwe.
Obszarów

wspólnych

jest

wiele,

niekiedy

u

jednej

osoby

występuje

kilka

zaburzeń

jednocześnie.
Do najczęściej występujących patologii psychicznych zalicza się: zaburzenia nastroju,
kontroli impulsów, lękowe, żywieniowe, psychozy oraz uzależnienia.
Zaburzenia lękowe
−

charakteryzują

się

reakcją

strachu

lub

przerażenia,

której

towarzyszą

nerwowość

i niepożądane oznaki fizyczne (jak tachykardia, czyli przyspieszenie akcji serca powyżej
100 uderzeń na minutę, pocenie się), na przedmioty lub sytuacje. Zaburzenia lękowe
stwierdza się, gdy osoba reaguje w sposób nieadekwatny do sytuacji, kiedy nie udaje
jej się kontrolować własnych reakcji lękowych lub kiedy lęk przekłada się na wykonywanie
normalnych czynności.
Zaburzenia lękowe są grupą stanów, w których znajduje swoje miejsce: zaburzenie lękowe
uogólnione, kiedy wszystko wydaje się źródłem obaw; zaburzenie wywołane stresem
postraumatycznym, w którym rozpoznaje się wyraźnie sprecyzowany moment traumatyczny;
zaburzenia obsesyjno – kompulsywne charakteryzujące się obecnością obsesji (sztywnych
założeń)

i

kompulsji

(rytuałów

powtarzanych

w

celu

opanowania

lęku,

najczęściej

bezskutecznie); zaburzenia wynikające z ataków panik z symptomami fizycznymi bardzo
intensywnymi

i

skoncentrowanymi

w

krótkim

okresie,

ale

wystarczająco intensywnie,

aby wywołać paraliżujący lęk; zaburzenie wynikające z lęku społecznego, który można
rozumieć jako chorobliwą nieśmiałość; specyficzne fobie, ograniczone do określonego obiektu,
często występujące np. u dzieci.
Zaburzenia nastroju
−

zalicza się do zarówno zespoły depresyjne zdominowane trwale przez głęboki smutek
i zwolnienie psychomotoryczne, jak i zaburzenia dwubiegunowe, które charakteryzują
się przeplataniem stanów głębokiego smutku i innych symptomów depresji ze stanami
maniakalnej chorobliwej egzaltacji, połączonej z nadmierną pewnością siebie (często
wykraczająca

poza

własne

rzeczywiste

zdolności

lub

możliwości), hiperaktywnością

czy uderzającą rozmownością. Tylko pozornie mogą się one wydawać pożądanymi cechami
pozytywnymi,

w

rzeczywistości

wskazują

na

poważne

niebezpieczeństwa

fizyczne,

ekonomiczne i rodzinne.
Depresja
−

uznawana jest za czwarty, pod względem ważności, problem zdrowotny na świecie.
Jest to stan chorobowy, definiowany obecnie jako zaburzenie nastroju, który wymaga
odpowiedniego leczenia. Przy aktualnym stanie wiedzy nie jest znana dokładna przyczyna
depresji. Prowadzone badania wykazały, że na powstanie depresji mogą mieć wpływ
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czynniki

genetyczne,

biologiczne

i

psychologiczne

w

połączeniu

ze

stresującymi

wydarzeniami. Szczególnie podatne na depresję są osoby o niskim poczuciu własnej
wartości, stale pesymistycznie patrzące na siebie i świat oraz szybko ulegające stresom.
Pacjenci z depresją charakteryzują się silnym poczuciem rozpaczy z utratą chęci do życia:
nic nie ma dla nich sensu, nie potrafią się niczym cieszyć, nie widzą siebie w przyszłości
i nie mają planów, spada ich samoocena, czemu towarzyszy poczucie winy i samooskarżanie.
Mimika takich osób staje się jednostajna z ciągłym wyrazem bólu, obserwuje się skąpość
wypowiedzi i dochodzi do spowolnienia ruchowego; doświadczają oni także uczucia stałego
zmęczenia, któremu towarzyszy utyskiwanie na przeróżne dolegliwości fizyczne (ból głowy,
zawroty głowy, dolegliwości żołądkowo – jelitowe). Rzadziej występuje stan podniecenia
psychoruchowego z towarzyszącym mu lękiem. Często przyznają, że nie są juz zdolni
do odczuwania emocji, czują się obojętni i nijacy, tracą wszelki rodzaj inicjatywy, nie dbają
o siebie, zaniedbują higienę osobistą i ubiór, skarżą się na zaburzenia pamięci i koncentracji.
Osoba dotknięta depresją jest zazwyczaj świadoma własnej choroby, która stanowi
radykalną zmianę w jego funkcjonowaniu. Dotyczy to zwłaszcza osób uprzednio aktywnych,
dobrze sytuowanych, które w wyniku choroby stają się niezdolne do zajmowania się sobą.
Depresja ma poważny wpływ na funkcjonowanie osoby w społeczeństwie, w pracy i w rodzinie,
stanowiąc nie tylko dramatyczny problem pacjenta i członków rodziny, ale także przyczynę
wysokiego kosztu społecznego.
Depresję należy traktować jako poważną chorobę, która wymaga specjalistycznego
leczenia. Leczenie farmakologiczne, czasami połączone ze wsparciem psychologicznym,
może w większości przypadków doprowadzić do pełnej poprawy stanu pacjenta.
Depresja u osoby starszej
−

w przypadku depresji u osoby starszej istnieje duże ryzyko nie rozpoznania, gdyż objawia
się ona często w sposób podstępny i nietypowy. Oceniono, że tylko 25% przypadków
depresji w wieku podeszłym zostaje rozpoznanych przez lekarzy pierwszego kontaktu,
często jedynych,

z

którymi

mają kontakt

pacjenci.

Są to

bardzo

istotne dane,

gdyż najczęściej depresja nie tylko jest wyjątkowo nieprzyjemny stanem, ale także
potencjalnie zagraża życiu: badanie wykazało, że 90% osób starszych zmarłych w wyniku
samobójstwa w ciągu 3 miesięcy poprzedzających to zdarzenie miało wizytę u swojego
lekarza prowadzącego. Z tego wynika, że w większości przypadków lekarze nie rozpoznali
objawów świadczących o zagrożeniu samobójstwem.
Zaburzenia psychotyczne
−

ta grupa patologii wiąże się wyraźnie ze strukturą myśli oraz schematami świadomości
samego siebie. Do najpowszechniejszych symptomów psychozy powinny zostać zaliczone
halucynacje, które polegają na postrzeganiu nieistniejących obrazów, głosów lub dźwięków,
i urojenia lub też zaburzenia myśli zdominowane przez mylne przekonania, które
nie podlegają logicznemu rozumowaniu. W odróżnieniu od zaburzeń afektywnych (lęków
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i nastroju), w którym symptomy są chorobowym spotęgowaniem normalnych odczuć (lęku,
smutku, radości), mających swoją funkcję fizjologiczną, te dwa rodzaje zaburzeń
psychotycznych są zawsze patologiczne.
Zaburzenia odżywiania
−

zaburzenia, które charakteryzują się obecnością skrajnych i irracjonalnych emocji, odczuć,
postaw i zachowań dotyczących jedzenia i własnej wagi. Do najczęstszych i najbardziej
widocznych zaburzeń odżywiania należą anoreksja – zdominowana przez odrzucenie
odżywiania

się

z

powodu

strachu

przed

przytyciem

(nawet

w

stanie

skrajnego

wychudzenia) oraz bulimia – charakteryzująca się nawracającymi epizodami przejadania
się, po których często następują zachowania eliminacji pokarmu (takie jak sprowokowane
wymioty lub zachowania mające na celu uniknięcie przyrostu wagi). Nie powinno się jednak
zapominać
o przejadaniu się, po którym występują zachowania kompensacyjne, ponieważ mogą one
prowadzić do pewnego typu otyłości na podłożu psychogennym. Charakterystyczną cechą
tych zaburzeń jest to, że uderzają one w jedną z najbardziej normalnych funkcji
fizjologicznych (odżywianie). Źródło tego zaburzenia wykracza poza obręb rzeczywistych
symptomów. Innymi słowy, zaburzenia łaknienia oraz wagi (zbyt duża lub zbyt niska) są
oznakami głębokiego dyskomfortu psychicznego. Istotne jest aby terapie dążyły do
rozwiązania holistycznego, leżącego u podstaw problemu.
Chorobliwe uzależnienia i zaburzenia kontroli impulsów
−

są

to

stany

psychiatryczne

bardzo

obecnie

rozpowszechnione.

Osoby

dotknięte

zaburzeniem kontroli impulsów wydają się w szczególności niezdolne do kontrolowania
własnych odruchów lub agresywnych zachowań względem przedmiotów lub osób, włączając
w to samych siebie. Przykładami mogą być piromania i kleptomania. Uzależnienia od
alkoholu i narkotyków występują najczęściej, ale w ostatnich latach dołączyły do nich nowe,
takie jak kompulsywne uzależnienie od zakupów czy gier hazardowych. Dziedziny, które
mogą uzależniać są nieograniczone: internet, seks a nawet praca. Te zaburzenia
wymieniane są razem z zaburzeniami kontroli impulsów ponieważ często się ze sobą łączą.
Jednak zbyt gorączkowe poszukiwanie istoty i obiektu uzależnienia może prowadzić do
zlekceważenia odpowiedzialności za swoje czyny i prawa innych osób.
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III. PODMIOTY UDZIELAJĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ OSOBOM
Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO ICH RODZINOM
ORAZ BLISKIM
1. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU (PCPR)
Podstawowe zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie pomocy
społecznej skoncentrowane są na zapewnieniu wsparcia instytucjonalnego (domy pomocy
społecznej, placówki opiekuńczo – wychowawcze), organizowaniu i finansowaniu rodzinnej
opieki

zastępczej,

organizowaniu

specjalistycznego

poradnictwa,

prowadzeniu

ośrodka

interwencji kryzysowej, w ramach którego udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna
oraz schronienie dla ofiar przemocy domowej, prowadzeniu mieszkań chronionych dla osób
z terenu więcej niż jednej gminy, udzielaniu pomocy w usamodzielnianiu i w integracji
ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo – wychowawcze,
specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, ustalaniu
odpłatności rodzicom naturalnym za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach
opiekuńczo – wychowawczych, a także finansowaniu ze środków PFRON zadań z zakresu
rehabilitacji
uczestnictwa

społecznej
w

osób

turnusach

niepełnosprawnych
rehabilitacyjnych,

(m.in.

dofinansowanie

likwidacji

barier

do

kosztów

architektonicznych,

w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz działania warsztatów terapii zajęciowej).
Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 20B
46 – 200 Kluczbork
tel. 77 418-00-30

www.pcpr-kluczbork.pl
e-mail:kluczbork@pcpr-kluczbork.pl
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2. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KLUCZBORKU Z FILIĄ W KUNIOWIE
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi zajęcia z zakresu terapii zajęciowej,
umiejętności życia codziennego, socjoterapii, poradnictwa psychologicznego, psychoterapii.
Aby osiągnąć cele i zadania stawiane ŚDS prowadzona jest rehabilitacja psychiatryczna
(wspierająco

-

rehabilitacyjna),

która

jest

systemem

skoordynowanych

oddziaływań

społecznych, psychologicznych, wychowawczych, usprawniania ruchowego i medycznych
umożliwiających osobom z zaburzeniami psychicznymi, w miarę samodzielną egzystencję
i integrację. Postępowanie wspierająco - rehabilitacyjne jest zindywidualizowane i oparte
na elastycznym, często długotrwałym programie działania.
ŚDS kieruje się :
−

zasadą partnerstwa - czyli poszanowania praw i indywidualności chorego,

−

zasadą wielostronności oddziaływań - czyli oddziaływanie w różnych sferach życia
codziennego,

−

zasadą stopniowania trudności - aż do całkowitej lub prawie pełnej samodzielności,

−

zasadą powtarzalności oddziaływań,

−

zasadą zgodności psychospołecznych i biologicznych metod oddziaływań - czyli leczenie
farmakologiczne i rehabilitacja ruchowa,

−

zasadą optymalnej stymulacji - niedobór bodźców i monotonia mogą powodować bierność
i utratę zainteresowań.
Cele terapeutyczne realizowane są poprzez terapię zajęciową, treningi umiejętności

społecznych, ważnym aspektem rehabilitacji społecznej jest także prowadzenie dodatkowych
zajęć, do których zaliczyć można: choreoterapię, muzykoterapię, rytmikę, teatroterapię
oraz radosną kinezjologię, oraz zajęcia na hali sportowej; organizowane są także wyjazdy
i wyjścia w środowisko tj. do kina, muzeum, teatru oraz do zakładów pracy, których celem
jest przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia społecznego; ważnym elementem
rehabilitacji jest także sport i turystyka. W tym celu organizowane są różnego rodzaju
wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.

Adres:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku
z filią w Kuniowie
ul. Zamkowa 6
46 – 200 Kluczbork
tel. 77 418-76-13
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 – 16:00
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3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZBORKU
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku dysponuje 95 miejscami dla osób starszych
przewlekle,

somatycznie

chorych

przy

ul.

Wołczyńskiej oraz

45 miejscami

dla

osób

niepełnosprawnych fizycznie przy ul. Sienkiewicza. Mieszkańcy objęci są opieką lekarską
i pielęgniarską. Do dyspozycji mieszkańców są też terapeuci i opiekunowie.
Adres:
Dom Pomocy Społecznej
ul. Wołczyńska 25
46 – 200 Kluczbork
tel. 77 418-20-89

e-mail:kluczbork@dps-k.nowoczesnagmina.pl

4. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GIERAŁCICACH
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie, w której zamieszkuje 70 osób. Mieszkańcy Domu to mężczyźni w wieku
od 22 do 76 roku życia. Większość podopiecznych to osoby ze znacznym i głębokim stopniem
upośledzenia umysłowego oraz ze złożonymi chorobami współistniejącymi.
Podstawowym

celem

działania

Domu

jest

zapewnienie

stałego

pobytu,

opieki

medycznej, pielęgniarskiej i rehabilitacji osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie
i fizycznie.
W zakresie świadczonych usług przez Dom w zależności od stopnia niepełnosprawności
Placówka zapewnia: opiekę medyczną, opiekę pielęgniarską, opiekę psychologa, pedagoga,
rehabilitację ruchową, zajęcia terapeutyczne, turnusy rehabilitacyjne, dostęp do usług
religijnych, imprezy kulturalno – oświatowe, integrację ze środowiskiem.

Adres:
Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach
ul. Opolska 28
46 -250 Wołczyn
tel. 77 417-76-10
e-mail:dpsgier1@poczta.onet.pl
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IV. INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE
1. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W KLUCZBORKU
Podstawowym zadaniem systemu orzecznictwa o niepełnosprawności jest ustalanie, na
podstawie oceny ograniczenia zdolności do samodzielnego funkcjonowania w różnorodnych
sferach życia związanych z aktywnością człowieka, prawa do korzystania z ulg i uprawnień
przysługujących osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów prawa.
W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności prowadzone są postępowania ustalające:
− niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia,
− stopień niepełnosprawności w stosunku do osób które ukończyły 16 rok życia,
− wskazania do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym
stosownie do naruszonej sprawności
organizmu i
ograniczeń
funkcjonalnych
uzasadniających korzystanie z nich.
Zespół funkcjonuje przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
Adres:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Sienkiewicza 20B
46 – 200 Kluczbork
tel. (77) 400 38 70

e-mail: pzoon@pcpr-kluczbork.pl

Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00; pokój nr 1

2. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KLUCZBORKU
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kluczborku udziela pomocy psychologiczno –
pedagogicznej dzieciom i młodzieży w zakresie wspierania ich rozwoju, kształcenia
i wychowania oraz wyboru kierunku kształcenia i zawodu, w tym dzieciom i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi.
Formy pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi obejmuje działalność
diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną oraz informacyjno – konsultacyjną, a także
opiniowanie i orzekanie na temat ich potrzeb edukacyjnych, zalecanych warunków rozwoju,
wychowania i kształcenia, w tym organizacji nauki i metod pracy. Realizacja pomocy dla dzieci
i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi przebiega w ścisłej współpracy z ich środowiskiem
wychowującym tj. rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz nauczycielami.
Poradnia oferuje specjalistyczną pomoc w zakresie:
Diagnozy:
−

psychologicznej,

−

pedagogicznej,

−

logopedycznej.

Doradztwa:
−

wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci od 0 do 6 lat,

−

edukacji wczesnoszkolnej,

−

trudności szkolnych i wychowawczych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych m.in.: specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu – dysleksja,
dysgrafia, dysortografia, niepowodzeń w nauce, przezwyciężania stresu okresu dorastania,
uzależnień młodzieży, poradnictwa zawodowego i orientacji zawodowej, wyboru zawodu
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i szkoły dla młodzieży pełnosprawnej i posiadającej problemy zdrowotne, w formie
warsztatów aktywizującymi prawidłowy wybór zawodu i szkoły, dzieciom i młodzieży zdolnej
w zakresie form edukacyjnych.
Terapii:
−

rodzin,

−

indywidualnej dzieci i młodzieży: z deficytami rozwojowymi, z wadami wymowy,
z problemami osobistymi i rodzinnymi, z problemami szkolnymi, z problemami moczenia
nocnego,

−

socjoterapii.

Profilaktyki:
−

popularyzowania wiedzy psychologiczno – pedagogicznej,

−

inicjowania nowych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

−

wdrażania programów edukacyjno – profilaktycznych,

−

problemów wychowawczych i dydaktycznych,

−

wspierania nauczycieli w realizacji programu wychowania prorodzinnego i zdrowotnego,
pomocy rodzinom niewydolnym wychowawczo, z problemami alkoholowymi i innymi.
Adres:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
ul. Sienkiewicza 20B
46 – 200 Kluczbork
tel.: 77 418-12–63

www.poradnia.kluczbork.pl

e-mail: poradniakluczbork@pro.onet.pl
3. SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W KLUCZBORKU
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku dla dzieci i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, które z powodu
niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
W skład ośrodka wchodzą następujące jednostki: przedszkole (Przedszkole Specjalne
Nr 9), zespół szkół (Szkoła Podstawowa Nr 6, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
Szkoła Przysposabiająca do Pracy) oraz internat.
Ośrodek wspiera rozwój dziecka na różnych etapach jego życia:
− organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności
do czasu podjęcia nauki w szkole – na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania,
− dla uczniów z lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniem upośledzenia umysłowego oraz
niepełnosprawnościami sprzężonymi realizuje się naukę w szkole podstawowej, gimnazjum
i zasadniczej szkole zawodowej,
− dla uczniów z umiarkowanym, znacznym stopniem upośledzenia umysłowego oraz
niepełnosprawnościami sprzężonymi zorganizowana jest nauka w szkole przysposabiającej
do pracy,
− dla uczniów z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego oraz wielorakimi
niepełnosprawnościami prowadzone są zajęcia w zespole rewalidacyjno – wychowawczym.
Zastosowane w procesie kształcenia i terapii metody i formy pracy z uczniem oraz
zajęcia rewalidacyjne dobierane są indywidualnie dla każdego ucznia w oparciu o zalecenia
pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznej lub lekarzy i specjalistów (np.:
psychiatra, psycholog, neurolog, okulista, laryngolog, ortopeda , rehabilitant itp.).
Opieką otoczeni są nie tylko uczniowie, ale również ich rodziny.
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Przedszkole Specjalne Nr 9 oferuje:
1. opiekę, wychowanie, edukację i terapie dla dzieci od 3 roku życia, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem
i niepełnosprawnościami sprzężonymi,
2. zajęcia w mało licznych grupach z zastosowaniem różnorodnych metod dostosowanych
do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
3. indywidualne lub grupowe zajęcia specjalistyczne,
4. bezpieczne i przyjazne środowisko przedszkolne,
5. w pełni wykwalifikowana kadrę pedagogiczną,
6. nowoczesną bazę i specjalistyczne wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych.
Adres:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kluczborku
ul. Sienkiewicza 27
46 – 200 Kluczbork
tel.: 77 418-16-49

www.sosw-kluczbork.cal.pl
e-mail: sosw@powiatkluczborski.pl
Przedszkole Specjalne Nr 9
ul. Sienkiewicza 27
46 – 200 Kluczbork
tel.: 77 418-23-89

4. POWIATOWY URZĄD PRACY W KLUCZBORKU
Powiatowy Urząd pracy realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej na podstawie ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r.
Nr 69, poz.415 z późn. zm) oraz innych przepisów prawa regulujących ten zakres.
Adresatami działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy są osoby bezrobotne,
poszukujące pracy oraz pracodawcy i inne szeroko rozumiane podmioty działające na rynku
pracy.
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, osoby niepełnosprawne mogą być zarejestrowane w urzędzie pracy
mając status:
−

osoby bezrobotnej – posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,
niezatrudnionej i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej do podjęcia
zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym
zawodzie, nieposiadającej uprawnień do świadczeń rentowych lub zasiłku stałego,

−

osoby poszukującej pracy– posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności
oraz posiadający przychód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej
lub zasiłku stałego z OPS.

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne
lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu maja prawo korzystać z usług lub
instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy takich jak szkolenia, staże, prace
interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych, badania lekarskie lub psychologiczne,
studia podyplomowe.
Osoby niepełnosprawne mogą się również ubiegać jednorazowo o środki na podjęcia
działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Źródłem
finansowania w/w usług i instrumentów jest Fundusz Pracy w przypadku osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji
14

Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych
poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu.

zarejestrowanych

jako

osoby

Powiatowy Urząd Pracy w ramach wykonywanych zadań ustawowych prowadzi działania
w zakresie rehabilitacji zawodowej na rzecz osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni 2008 2010 r. na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych urząd pracy ze środków PFRON
wydatkował 313 477 zł wsparciem objęto 48 osób. W ramach pilotażowego programu „Trener
pracy – krok po pracę”, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
otrzymały pomoc trenerów pracy, doradców zawodowych, pośredników pracy i psychologów.
Na program wydatkowano 128 188 zł.
Adres:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Sienkiewicza 22B
46 – 200 Kluczbork
tel. 77 447-13-88
godziny otwarcia urzędu w godz. 7:00 – 15:00
godziny przyjęć interesantów w godz. 7:30 – 14:30
tel.: 77 447 13 88
faks: 77 418 77 88

http://pupkluczbork.pl

e-mail: opklkirp@praca.gov.pl; opkl@praca.gov.pl
5. POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KLUCZBORKU
Od 10 kwietnia 2002 roku przy PCPR działa Powiatowy Ośrodek Interwencji
Kryzysowej mieszczący się od stycznia 2013 r. w budynku PCPR przy ul. Sienkiewicza 20B.
Ośrodek zapewnia schronienie osobom pokrzywdzonym poprzez izolowanie ich od sprawcy
przemocy. Z Ośrodka korzystają też osoby, które na skutek nagłej sytuacji kryzysowej stały się
bezdomnymi i oczekują na miejsce w domach, gdzie mogą przebywać dłużej np. na dom matki
i dziecka lub mają realną szansę na otrzymanie mieszkania socjalnego.
Osoba w sytuacji kryzysowej może przebywać w Ośrodku maksymalnie 3 miesiące, pod
warunkiem współpracy tej osoby z psychologiem (wspólne skonstruowanie planu wyjścia
z przemocy i konsekwentne go realizowanie).
Osoby w kryzysie mogą zgłaszać się do Ośrodka przez całą dobę poprzez kontakt
z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz policją. Osoby
przebywające w Ośrodku mają zapewnioną całodobową opiekę, a także wsparcie
psychologiczne.
Po opuszczeniu Ośrodka często kontynuowana jest pomoc prawna, psychologiczna oraz
socjalna.
Psycholodzy PCPR prowadząi pracę terapeutyczną z ofiarami kryzysu, które z różnych
względów nie zostały umieszczone w Powiatowym Ośrodku Kryzysowym. To osoby
funkcjonujące zarówno w związkach konkubenckich, w związkach małżeńskich, jak również
skonfliktowane osoby pozostające ze sobą w rozmaitych układach rodzinnych, czy
partnerskich. Oprócz osób w dużej mierze samodzielnych, zgłaszały się również osoby
niepełnosprawne, przewlekle chore (również psychicznie), niewydolne wychowawczo, często
były to osoby bezrobotne, w bardzo trudnej sytuacji materialnej.
W każdym przypadku interwencja była wysoce zindywidualizowana. Wymagała wielu
działań, współpracy z osobą w kryzysie i jej otoczeniem, nierzadko współdziałania z kilkoma
instytucjami.
Adres:
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Sienkiewicza 20B
46 – 200 Kluczbork
tel.: 77 418-00-30
e-mail: poradnictwo@pcpr-kluczbork.pl
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6. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KLUCZBORKU
Na terenie powiatu kluczborskiego działają Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczborku.
Przeznaczone są dla 30 osób niepełnosprawnych, w tym jest 7 osób z zaburzeniami
psychicznymi. Jest to placówka zajmująca się rehabilitacją zawodową oraz społeczną osób
niepełnosprawnych z terenu powiatu kluczborskiego. Celem działalności WTZ jest rozwój
każdego uczestnika, poprawa jego zaradności osobistej i sprawności psychofizycznej oraz
przygotowanie do w miarę samodzielnej egzystencji w społeczeństwie. Dążą do tego poprzez
ogólne usprawnianie, rozwój umiejętności życia codziennego oraz naukę różnych technik
terapii i umiejętności zawodowych, których znajomość może w przyszłości pomóc uczestnikowi
w znalezieniu zatrudnienia.
Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w sześciu pracowniach:
−

artystyczno – plastycznej,

−

gospodarstwa domowego,

−

krawieckiej,

−

komputerowej,

−

rękodzielniczej,

−

aktywności zawodowej.
Adres:
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Katowicka 9
46 – 200 Kluczbork
tel. 77 418-41-51

http://republika.pl/wtz_kluczbork/
e-mail:wtz_kluczbork@poczta.onet.pl

7. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ CISPOL POLANOWICE
Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” funkcjonuje na terenie gminy Byczyna
w Polanowicach, gdzie prowadzona jest reintegracja społeczna i zawodowa, a uczestnikami są
między innymi osoby niepełnosprawne. Kadra Centrum składa się z jedenastu pracowników,
wśród których dwie osoby posiadają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Ideą Centrum jest socjalizacja wtórna, dzięki której człowiek na nowo nabywa lub odświeża
ideały, normy i reguły, które warunkują pełny udział w społeczeństwie. CISPOL jest nie tylko
zakładem pracy, ale stara się odbudować więzi społeczne, rodzinne, koleżeńskie, dostrzega
sfery życia inne niż tylko sytuacja tych osób na rynku pracy. Kluczem do osiągnięcia sukcesu
jest zmiana sposobu myślenia każdego uczestnika.
Z każdym rokiem rozszerzany jest zakres przekwalifikowania zawodowego poprzez kursy
czy szkolenia. Celem jest wyposażenie uczestników w określone umiejętności zawodowe
przydatne do samodzielnego świadczenia pracy.
Adres:
Centrum Integracji Społecznej CISPOL
Polanowice 94
46 – 220 Byczyna
tel. 77 414-46-21
e-mail:cispol@byczyna.pl
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8. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Na terenie powiatu kluczborskiego funkcjonują 4 Ośrodki Pomocy Społecznej: Kluczbork,
Wołczyn, Byczyna i Lasowice Wielkie. Z danych uzyskanych z OPS wynika, że tylko OPS
w Kluczborku ma pod opieką osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz chorych psychicznie
objętych wsparciem w ramach usług opiekuńczych. Na terenie powiatu kluczborskiego 7 osób
posiada kwalifikacje do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych: 6 osób
w Kluczborku i 1 osoba w Lasowicach Wielkich.
Adresy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku
ul. Zamkowa 6
46 – 200 Kluczbork
tel. (77) 418-52-07, 418-52-81
faks (77) 418-52-07
godziny pracy: od 7.00 do 15.00
e-mail: sekretariat@ops.kluczbork.pl

www.ops.kluczbork.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie
ul. K. Miarki 12
46 – 250 Wołczyn
tel. 77 418-89-80
e-mail:opswolczyn@poczta.onet.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Byczynie
ul. Kluczborska 4A/4
46-220 Byczyna
tel./fax 77 402 41 91
tel. 77 413 51 76
tel. kom. 791 675 222
email: opsbyczyna@wp.pl
www.byczyna.naszops.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
piątek: 7.30 - 15.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich
46 -282 Lasowice Wielkie 99A
tel. 77 417-54-88
fax. 77-417-54-91
Ośrodek czynny jest:
W poniedziałek, wtorek, czwartek – od 07.30 do 15.30
Środę – od 07.30 do 16.30
Piątek – od 07.30 do 14.30
e-mail:gops@lasowicewielkie.pl
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9. STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI "NADZIEJA"
Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, wychowawczą, oświatową
i dydaktyczną nieodpłatnie.
Celem Stowarzyszenia jest :
−

−

−

Tworzenie warunków do stymulacji rozwoju osób niepełnosprawnych z zaburzeniami
psychicznymi poprzez odpowiednią pomoc, usprawnianie, leczenie, edukację, uczestnictwo
w kulturze, organizację czasu wolnego i inne.
Kształtowanie wobec osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi właściwych
postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także
przeciwdziałanie ich dyskryminacji.
Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat samopomocy, wsparcia społecznego
i problemów osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
−
−
−
−
−
−
−

organizowanie grup wsparcia.
organizowanie zebrań, spotkań z mieszkańcami, imprez i akcji publicznych dla realizacji
celów stowarzyszenia.
udzielanie porad prawnych dla rodziców, osób.
podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej osób niepełnosprawnych.
opracowywanie nowych metod pracy z osobami niepełnosprawnymi.
organizowanie akcji informacyjno promocyjnych.
aplikowanie o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Adres:
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „NADZIEJA"
ul. Zamkowa 6
46 – 200 Kluczbork
tel. 77 418-76-13

www.sds.kluczbork.pl
e-mail:sds@kluczbork.pl ; sdskluczbork@wp.pl

10. ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZA "PARASOL"
Świetlica terapeutyczno-wychowawcza "PARASOL" I w Kluczborku powstała w 1998 r.
Swoją działalność rozpoczęła i realizuje w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kluczborku. Utrzymywana jest ze środków własnych gminy, funduszy pochodzących
z grantów przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz dzięki udziałowi
w programach profilaktycznych rekomendowanych przez państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Działania świetlicy szybko zyskały szerokie poparcie. Udało się otworzyć kolejną
świetlicę „PARASOL” II, która jest prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i zajmuje
się pracą z młodzieżą.
Oferta świetlicy terapeutyczno-wychowawczej „PARASOL”:
-pomoc w kryzysach rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych i osobistych,
-organizacja zajęć socjoterapeutycznych,
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-praca w społeczności korekcyjnej,
-pomoc w nauce, terapia pedagogiczna,
-pomoc socjalna, dożywianie,
-organizacja czasu wolnego (gry i zabawy),
-organizacja obozów, kolonii, wycieczek, zimowisk,
-terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych,
-szkoła dla rodziców,
-zajęcia rozwojowe (plastyczne, taneczne).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku
ul. Zamkowa 6
46 – 200 Kluczbork
tel. 77 418-52-07, 77 418-52-81

www.parasol2.pl
11. STOWARZYSZENIE RODZICÓW, PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB
ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI PRZY PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 2
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KLUCZBORKU
Cele Stowarzyszenia:
−

−
−
−

świadczenie pomocy dzieciom, młodzieży i osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, rekreacji i integracji ze środowiskiem oraz
zabezpieczenie potrzeb socjalnych;
świadczenie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób;
podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym;
podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów
i współpracy między społecznościami.
Adres:
Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Norwida 19
46 – 203 Kluczbork
tel. 77 447-34-26
www: http://www.pp2/kluczbork.pl
e-mail:pp2@ao.kluczbork.pl
adres do kontaktu:
ul. Morcinka 7/5
46 – 203 Kluczbork
tel. 502-408-307
ul. Norwida 19, 46-203 Kluczbork
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12. KLUCZBORSKIE TOWARZYSTWO POMOCY SPRAWNYM INACZEJ
MUMINKI
Kluczborskie Towarzystwo Pomocy Sprawnym Inaczej „MUMINKI” działa na rzecz osób
niepełnosprawnych

z

Kluczborka

i

okolic.

Stowarzyszenie

nie

ma

siedziby,

nie

ma

zatrudnionych pracowników, nie prowadzi działalności gospodarczej.
Celem Stowarzyszenia jest przynoszenie radości i uśmiechu osobom, które często nie mają
kontaktu z rówieśnikami ani bliskimi, które są odsunięte od życia społecznego.
Stowarzyszenie organizuje corocznie letnie wyjazdy dla osób niepełnosprawnych. Wyjazdy
letnie trwają 10 dni, w czasie których każda osoba niepełnosprawna ma swojego opiekuna,
służącego mu pomocą w codziennych czynnościach. Wsparcie to polega również na wspólnym
udziale w zajęciach terapeutycznych oraz zabawach integracyjnych. Miejscem zakwaterowania
obozowiczów stają się wynajmowane szkoły. Obozy muminkowe odbywają się w różnych
częściach Polski.
Praca na rzecz Stowarzyszenia to również comiesięczne spotkania w ostatnią niedzielę
miesiąca przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spotkania rozpoczynają się Mszą św.
O godz. 14:00, następnie są kontynuowane w auli przykościelnej.
Obok comiesięcznych spotkań organizowane są także impresy okolicznościowe, takie jak
zabawy andrzejkowe, sylwestrowe, karnawałowe, spotkania mikołajkowe i opłatkowe, wspólne
wycieczki.
Więcej informacji na stronie parafii NSPJ w zakładce Charytatywne – Muminki.
Kontakt:

www.ktpsi.free.ngo.pl
e-mail: ktpsi@o2.pl lub ktpsi@free.ngo.pl

13. STOWARZYSZENIE KLUBU ABSTYNENTA DZIEWIĘĆSIŁ W KLUCZBORKU
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
−

realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

−

promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych
dla dzieci i młodzieży;

−

informowania ludności lokalnej o skali zagrożeń zjawiskami patologicznymi oraz stanowisk
młodych ludzi wobec tych zjawisk.

Wykonywane zadania:
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−

pomoc psychologiczna i prawna w punktach konsultacyjnych ds. alkoholowych, ds.
narkomanii, ds. przemocy w rodzinie i doradztwa prawnego rodzinom dotkniętym
problemem uzależnień;

−

pomoc dzieciom i młodzieży wychowującym się w rodzinie z problemem uzależnienia;

−

warsztaty terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy;

−

prowadzenie grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych oraz mitingi
AA i AL-anon;

−

młodzieżowe grupy wsparcia;

−

wyjazdy duchowo - terapeutyczne na G. Św. Anny i Lichenia oraz terapeutyczne do Ośrodka
Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach;

−

organizowanie obozów integracyjno – terapeutycznych.

Punkty konsultacyjne:
1. Punkt konsultacji ds. Uzależnień i współuzależnień czwartek godzina 16.00
2. Punkt konsultacji ds. Przemocy w rodzinie czwartek godzina 15.00
3. Punkt konsultacji ds. Narkomanii poniedziałek godzina 16.00
4. Punkt Porad Prawnych czwartek godzina 17.00.
Adres:
Stowarzyszenie Klub Abstynenta DZIEWIĘĆSIŁ
ul. Zamkowa 6
46 – 200 Kluczbork
tel. 77 418-75-86 w godz. 9:00 – 16:00
e-mail:info@9sil.pl
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V. PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH
W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej udzielane przez podmioty
lecznicze, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, są nieodpłatne.
Z porady i leczenia u specjalisty - psychiatry możemy korzystać bez skierowania.

1. GABINET LEKARSKI PSYCHIATRYCZNY – ZDZISŁAW CICHOŃ
ul. Grunwaldzka 20
46 – 200 Kluczbork
tel. 77/ 414-20-86, 692-409-306
−
−

Gabinet jest czynny:
poniedziałki w godz. 12:00 – 17:00, rejestracja w godz. 11:00 – 12:00
wtorki i czwartki w godz. 8:30 – 13:30, rejestracja 8:30 – 9:30.

−
−

Psycholog przyjmuje:
środy w godz. 15:15 – 18:00
czwartki w godz. 16:00 – 18:00.

2. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA S. A. W KLUCZBORKU
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
ul. Sienkiewicza 20B
46 – 200 Kluczbork
tel. 77/418-26-02
Czynna:
− poniedziałki w godz. 7:30 – 20:00
− wtorki w godz. 8:00 – 20:00
− środy w godz. 9:00 – 16:30
− czwartki w godz. 11:40 – 20:00
− piątki w godz. 07:30 – 15:10.
3. CENTRUM TERAPII I PSYCHOEDUKACJI

MAREK BLAJER, AGATA MRÓZ–PANKOWSKA S.C.

ul. Wolności 6
46 – 203 Kluczbork
tel. 77/447-14-50, 602-387-197, 602-324-996
Poradnia TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA czynna:
− poniedziałek w godz. 8:00 – 13:00
− wtorek w godz. 15:00 – 20:00
− środa w godz. 16:00 – 20:00
− czwartek w godz.14:00 – 20:00.
PUNKT POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych,
młodzieży uzależnionej i eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi, Dorosłych
Dzieci Alkoholików czynny w czwartek w godz. 13:00 – 17:00.
GRUPA AA – mityngi w środy o godz. 18:00.
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ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO, który jest formą terapii dla osób
z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.
Godziny pracy:
− od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 20:00.
Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 13:00 pod nr telefonów 77/447-14-50,
602-673-504.
4. WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ NEUROPSYCHIATRYCZNY
IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI W OPOLU
ul. Wodociągowa 4
45 – 221 Opole
Rejestracja:
tel. 77 541-42-21, 77 541-42-22
Izba Przyjęć:
tel. 77 541-41-10, 77 541-41-11
5. SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO
CHORYCH IM. KS.BP. JÓZEFA NATHANA W BRANICACH
ul. Szpitalna 18
48 – 140 Branice
tel. 77 40-34-302, fax. 77 48-68-446
Izba Przyjęć:
tel. 77 40-34-300
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