Informator o dostępnych formach opieki
zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji
zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie Powiatu Jaworskiego

Czerwiec 2015
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Przekazuję
Państwu „Informator o dostępnych formach opieki
zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z
zaburzeniami psychicznymi”.
Powyższy informator ma na celu ułatwienie znalezienia Instytucji, która
może udzielić wsparcia, pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu.
Opracowanie jest podzielone na cztery części:
I.
Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia
psychicznego,
II. Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz
wspierające osoby z doświadczeniem choroby psychicznej,
III. Aktywizacja zawodowa,
IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego.
Jestem przekonany, że zawarte w nim informacje adresy, kontakty będą
przydatne w pomocy zarówno osobom z doświadczeniem choroby psychicznej
jak również rodzinom i bliskim szukającym tej pomocy.

Przewodniczący Zespołu
Koordynującego realizację
Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego

(-) Arkadiusz Baranowski
Wicestarosta
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I. Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia
psychicznego.
Nazwa placówki
Adres placówki
Rodzaj świadczeń
Kontakt

Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Rodzaj świadczeń

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„KORMED” Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 9
59 - 400 Jawor
- poradnia zdrowia psychicznego
- poradnia leczenia uzależnień
76 871 13 02
76 871 13 07

Przychodnia Rejonowa
ul. Piłsudskiego 10
59 - 400 Jawor
76 870 23 27
- poradnia zdrowia psychicznego
- poradnia leczenia uzależnień

Poradnie przyjmują wszystkie osoby wymagające opieki psychiatrycznej bez
skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. W obu poradniach można skorzystać z pomocy
psychologa oraz poradni uzależnień, w odbywają się zajęcia indywidualne i grupowe.
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Piłsudskiego 11
59 - 400 Jawor
76 729 19 24

W ramach PORE funkcjonuje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, w której
prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą od wieku przedszkolnego aż do ukończenia
nauki. Do głównych zadań Poradni należy:
- działanie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i wspomaganie rozwoju dzieci i
młodzieży o zróżnicowanych potrzebach psychofizycznych,
- pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych ich dzieci
poprzez organizowanie form skutecznego oddziaływania,
- praca nad kształtowaniem u młodzieży aktywnej postawy wobec życia zawodowego oraz
planowania dalszej kariery zawodowej,
- wspieranie nauczycieli i wychowawców w działaniach edukacyjno – wychowawczo opiekuńczych,
- współpraca z instytucjami, placówkami oświatowymi i innymi zajmującymi się
problematyką dzieci i młodzieży, w tym profilaktyką niedostosowania społecznego,
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- promowanie poradni jako placówki przyjaznej środowisku poprzez otwartość, wspieranie
dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w pokonywaniu problemów, zarówno
dydaktycznych jak i wychowawczych.
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
ul. Starojaworska 7
59 - 400 Jawor
76 729 40 66

Placówka dziennego pobytu przeznaczona dla 30 osób przewlekle psychicznie
chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego, wymagają zaś różnych form pomocy i
opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Do Ośrodka przyjmowane
są osoby powyżej 18 roku życia. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do
piątku, w godzinach 8.00 – 15.00. Ośrodek ma zasięg ponadlokalny, swoją ofertę kieruje do
mieszkańców powiatu jaworskiego. Celem Ośrodka jest:
- rehabilitacja społeczna, organizowanie oparcia społecznego dla osób, które mają trudności
w codziennym funkcjonowaniu, zwłaszcza w sprawach bytowych, kształtowaniu swoich
stosunków z otoczeniem;
- przeciwdziałanie instytucjonalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez wzmacnianie
zachowań prospołecznych.
Podstawowym zadaniem Ośrodka jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia. W szczególności chodzi o pomoc w sprawach
związanych ze współżyciem społecznym, dbałością o zdrowie, gospodarowaniem pieniędzmi,
spędzaniem wolnego czasu i edukacją.
W ramach działalności Ośrodek prowadzi również zajęcia w formie klubowej dla osób
oczekujących na przyjęcie do placówki oraz byłych uczestników wymagających wsparcia i
poradnictwa specjalistycznego.
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt

Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Paderewskiego 6
59 – 400 Jawor
76 871 05 78

WTZ przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, które mają orzeczony znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do terapii zajęciowej
zawarte w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ. WTZ
realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego
rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego,
samodzielnego i aktywnego życia. W Warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja w
zakresie, np. psychoterapii, kinezyterapii. W pracy terapeutycznej najważniejsze jest
przystosowanie społeczno – zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę jak
najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności. Działania Warsztatu służą
przygotowaniu uczestników do aktywnego włączenia się w życie społeczne oraz podjęcia
pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym i predyspozycjom.
4

Nazwa placówki

Adres placówki
Kontakt

Poradnia Rodzinna
ul. Moniuszki 6
59 – 400 Jawor
76 870 20 14

Placówka prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworze.
Przeznaczona dla osób z terenu Jawora, które wymagają pomocy i wsparcia
psychologicznego. W Poradni Rodzinnej świadczone są usługi przez psychologa, pedagoga
i terapeutę uzależnień oraz prawnika. Placówka udziela porad na zasadzie dobrowolności
i nieodpłatnie. Poradnia jest otwarta od poniedziałku do piątku. Z pomocy mogą skorzystać
także ofiary przemocy domowej oraz osoby i rodziny w trudnej sytuacji kryzysowej
wymagającej wsparcia psychologicznego i prawnego.

II. Podmioty, których działania zapobiegają problemom psychicznym oraz
wspierające osoby z doświadczeniem choroby psychicznej.
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Legnicka 12
59 – 400 Jawor
76 870 33 87
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wądroże Wielkie 174
59 – 430 Wądroże Wielkie
76 887 46 42
Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Kolejowa 10
59 – 420 Bolków
75 741 33 75
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Męcinka 11
59 – 424 Męcinka
76 871 90 97
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Mściwojów 20
59 – 407 Mściwojów
76 872 83 98
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Paszowice 260
59 – 411 Paszowice
76 870 11 23
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W ośrodkach pomocy społecznej można uzyskać nie tylko pomoc materialną,
ale w wielu przypadkach także pomoc prawną i psychologiczną.

Nazwa placówki

Adres placówki
Kontakt

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy Osobom Uzależnionym,
Współuzależnionym i Ofiarom Przemocy
„AZYL”
ul. Zamkowa 1
59 – 400 Jawor
76 870 24 88

Stowarzyszenie w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja
różnych form opieki i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” prowadzi punkt
konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 12a
59 – 400 Jawor
76 871 14 11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze w ramach swojej działalności prowadzi
specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne, które ma na celu poprawę funkcjonowania
rodziny, zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz dysfunkcjonalności rodzin.

III. Aktywizacja zawodowa.
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Strzegomska 7
59 – 400 Jawor
76 729 11 00

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych to konkretne usługi rynku pracy, z których
skorzystać może osoba bezrobotna, w tym z doświadczeniem choroby psychicznej. Należą do
nich:
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- organizacja szkoleń.
Nazwa placówki
Adres placówki
Kontakt

Młodzieżowe Centrum Kariery
ul. Wiejska 5
59 – 400 Jawor
76 854 83 74
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Młodzieżowe Centrum Kariery w Jaworze powstało w ramach realizacji
ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest placówką
otwartą, świadczącą swoje usługi młodzieży między 15 a 25 rokiem życia, ze szczególnym
uwzględnieniem grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Prowadzą
działania profilaktyczne wobec zagrożeń wynikających z bezrobocia i ubożenia społecznego.
Do głównych zadań MCK należy budowanie kompleksowego systemu informacji
i poradnictwa zawodowego dla młodzieży, którego efektem ma być wyposażenie młodych
ludzi w umiejętności radzenia sobie w sytuacji zmian gospodarczych, planowania własnego
rozwoju zawodowego oraz wiedzę z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy.

IV. Akty prawne regulujące organizację ochrony zdrowia psychicznego.
1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231,
poz. 1375 późn. zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i
dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny
zasadności jego zastosowania (Dz. U. Nr 2012, poz. 740).
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu świadczeń
zdrowotnych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, których udzielenie wymaga
zgody (Dz. U. z 2012 r., poz. 494).
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