POWIAT
KALISKI
PRZEWODNIK INFORMACYJNY O LOKALNIE
DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ,
POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI

Kalisz 2019r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia
psychicznego(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878. z późn. zm), ochronę zdrowia psychicznego
zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. z 2016 r. poz.546, 960 i 1245)
określa strategię działań mających na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi
kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form
opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a także
kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych,
a w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości oraz przeciwdziałania ich
dyskryminacji. Zdrowie jest najwyższą wartością dla każdego człowieka. Dopóki cieszymy
się dobrym samopoczuciem często zapominamy, że zdrowie nie jest wieczne i w bardzo
dużej mierze zależy od nas samych. Nieodłączną jego częścią jest zdrowie psychiczne.
W społeczeństwie panuje powszechne przekonanie, że choroba psychiczna jest czymś
wstydliwym, a sami chorzy są dyskryminowani. Osoby z zaburzeniami psychicznymi należą
do jednej z grup szczególnie zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Często
ludzie o dobrym zdrowiu fizycznym, prowadzący zdrowy styl życia, właściwie się
odżywiający– i tak chorują. Dzisiejsze czasy, w jakich żyjemy, wpływają na kondycję
psychiczną w coraz większym stopniu. Narasta również poczucie indywidualnej słabości
psychicznej i bezradności wobec zagrożeń wynikających z braku poczucia stabilności.
Poniżej zamieszczamy wykaz instytucji z terenu Powiatu Kaliskiego realizujących różne
formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
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Podmioty zapewniające dostęp do usług medycznych osobom z zaburzeniami
psychicznymi w Powiecie Kaliskim:
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu,
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu,
3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Opatówku,
4. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Kaliskiego,
5. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu,
6. Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce,
7. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki na terenie poszczególnych gmin powiatu
Kaliskiego,
8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie,
9. Dom Pomocy Społecznej w Liskowie,
10. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koźminku,
11. Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowie,
12. Wiejskie Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM
ŁATWIEJ” w Koźminku,
13. Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski w Mycielinie,
14. Zakład Aktywności Zawodowej „SWOBODA”.
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Wykaz instytucji realizujących różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
społecznej i aktywizacji zawodowej
Lp.

Nazwa instytucji

Przykładowe formy działania

1. Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Liskowie –
przeznaczony jest dla osób, które z powodu
niepełnosprawności
intelektualnej
lub
choroby
psychicznej
mają
trudności
z
prawidłowym
funkcjonowaniem
w
środowisku
rodzinnym
i społecznym. Dysponuje 15 miejscami dla osób
przebywających okresowo w systemie całodobowym
oraz 35 dla uczestników przebywających w Domu w
systemie dziennym. Dom zapewnia dowożenie
uczestników oraz posiłek przygotowany w ramach
terapii kulinarnej codziennie dla osób przebywających
w ośrodku wsparcia korzystających z dziennych
specjalistycznych usług. Osoby korzystające z usług
w całodobowym ośrodku wsparcia uczestniczą również
w prowadzonych przez
terapeutów
zajęciach
dostosowanych do umiejętności poszczególnych osób.
Współpraca z szpitalami psychiatrycznymi w sprawie
konsultacji mieszkańców.

2. Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Liskowie – przeznaczony
jest on dla osób w podeszłym wieku. Parter i pierwsze
piętro budynku dostosowane są do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

im. Jana Pawła II
ul. Twórców Liskowa 3
62-850 Lisków

w Liskowie
ul. Ks.Blizińskiego 96
62-850 Lisków

3. Wiejskie Stowarzyszenie

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koźminku – jest dla
osób dorosłych wobec, których orzeczono znaczny lub
umiarkowany stopień niepełnosprawności. Są to osoby
ze wskazaniami do uczestnictwa w warsztacie terapii,
których stan zdrowia uniemożliwia podjęcie pracy, oraz
wymagają pomocy innych osób w celu pełnienia ról
społecznych. Są to osoby pozostające w izolacji
społecznej oraz bezczynności. Warsztat terapii
zajęciowej
jest
placówką
pobytu
dziennego.
W zajęciach w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Koźminku uczestniczy 30 osób. Czas trwania zajęć
wynosi 7 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.
Warsztat realizuje działalność w zakresie rehabilitacji
zawodowej w pięciu pracowniach terapeutycznych:
gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła,
informatycznej i krawiecko – artystycznej.

4. Zakład Aktywności Zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej „SWOBODA” –
zakład spełnia warunki do zatrudniania osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności, które zajmują
się produkcją i sprzedażą sadzonek i roślin ozdobnych na
potrzeby rynku lokalnego oraz produkcją wyrobów
okolicznościowych. Placówka ta zapewnia rehabilitację
zawodową, społeczną i zdrowotną przygotowującą ludzi

Działające na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych "RAZEM
ŁATWIEJ" w Koźminku
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Koźminku
ul. Ciasna 3 a,
62 -840 Koźminek.

„SWOBODA”
Swoboda 1, 62-850 Lisków.
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niepełnosprawnych
do
aktywnego
życia
w społeczeństwie. Aktywizacja zawodowa i społeczna
28 uczestników.

5. Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kaliszu
Pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.

6. Poradnia PsychologicznoPedagogiczna nr 1 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
3b,
62-800 Kalisz.

7. Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Opatówku,
ul. Parkowa 1, 62-860 Opatówek.

Wparcie dla mieszkańców Powiatu Kaliskiego w postaci
poradnictwa specjalistycznego prawnika, psychologa
oraz
terapeuty
rodzinnego/terapeuty
uzależnień
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu,
 Radca Prawny przyjmuje w każdy czwartek
od godz. 9.00 do 11.00
 Psycholog przyjmuje w każdy poniedziałek
od godz. 13.00 do 15.00
 Terapeuta
rodzinny/terapeuta
uzależnień
przyjmuje w każdą środę od godz. 9.30 do 11.30
zapisy pod nr tel. 62 501 42 93.
Poradnia udziela pomocy:
 dzieciom i młodzieży z terenu Powiatu Kaliskiego
w wieku od 0 do ukończenia edukacji
ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej):
 słabosłyszącym i niesłyszącym,
 słabowidzącym i niewidomym,
 z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wśród
których co najmniej jedna dotyczy: wady
wzroku, wady słuchu, autyzmu lub Zespołu
Aspergera ,
 ich rodzicom (opiekunom prawnym),
 nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek
mających siedzibę na terenie Powiatu Kaliskiego,
które mają pod opieką dzieci
i uczniów
z w/w niepełnosprawnościami,
 w przypadku dzieci z wyżej wymienionymi
niepełnosprawnościami, które nie uczęszczają do
przedszkoli – również obejmujemy je opieką Poradni
ze względu na miejsce ich zamieszkania w Powiecie
Kaliskim.
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest
dobrowolne i nieodpłatne.
tel: 62 764-00-00, 62 760-00-10
fax: 62 764-00-00
e-mail: poradnia@ppp1kalisz.pl
Do zadań poradni należy:
1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży w celu
określenia indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych
dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów
ich funkcjonowania w odniesieniu do
zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu
rozwiązania tego problemu.
Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w
szczególności:
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wydanie opinii,
wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia
specjalnego, zajęć rewalidacyjno wychowawczych, indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego lub indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży,
 objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i
młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą
psychologiczno -pedagogiczną,
 wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z
dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.
2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom
bezpośredniej pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, polegającej na:
 prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich
rodzin,
 udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży
wymagającej pomocy
psychologicznopedagogicznej lub pomocy w
wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i
rozwijaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych
dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu
problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Pomoc jest udzielana w formie: indywidualnych lub
grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
terapii rodziny, grup wsparcia, prowadzenia mediacji,
interwencji kryzysowej, warsztatów, porad i konsultacji,
wykładów i prelekcji, działalności informacyjnoszkoleniowej.
Realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających
wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły
i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w
rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i
wychowawczych.
tel / fax 62 7529447
http://poradnia.powiat.kalisz.pl
e-mail:poradnia@powiat.kalisz.pl

8. Gmina Godziesze Wielkie

Szkoły i przedszkola z terenu
Gminy Godziesze Wielkie

Działania zgodne z rozporządzeniem o udzielaniu
pomocy
psychologiczno
–
pedagogicznej
w przedszkolach i szkołach.
Działania te są podejmowane na wniosek:
- rodzica,
- nauczyciela,
- innych instytucji
Przykładowe formy : zajęcia kompensacyjno –
korekcyjne,terapia logopedyczna, terapia psychologiczna
oraz pedagogiczna, integracja sensoryczna, dogoterapia.

6

9. Gmina Szczytniki

Świadczenie usług jako psycholog na rzecz
mieszkańców gminy w szczególności dzieci i młodzieży
oraz ich rodziców wymagających wsparcie i pomocy
psychologicznej w zakresie:
 przeprowadzanie
różnych form
pomocy
psychologicznej
w
zakresie
problemów
rodzinnych i osobistych w sytuacjach napięć
emocjonalnych oraz trudności życiowych dla
dzieci i dorosłych,
 prowadzenie
konsultacji
i
poradnictwa
psychologicznego wobec osób uzależnionych
oraz współuzależnionych, a także sprawcom
i ofiarom przemocy domowej,
 konsultacje i poradnictwo indywidualne.

10. Wojewódzki Szpital Zespolony im.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Psycholog – Karolina
Niespodziańska

Ludwika Perzyny w Kaliszu,
Poznańska 79, 62-800 Kalisz.

11. Wojewódzki Zakład Opieki

Psychiatrycznej w Sokołówce,
Sokołówka 1, 62-840 Koźminek.

4-oddziałowy szpital o profilu psychiatrycznoodwykowym, udzielanie pomocy pacjentom
wymagającym leczenia:
 psychiatrycznego,
 leczenia odwykowego,
 leczenia zespołów abstynencyjnych.

12. Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Stowarzyszenie prowadzi działalność samopomocową
Troski w Mycielinie,
Kuszyn 43, 62-831 Korzeniew.

dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizuje
imprezy kulturalno – sportowo - turystyczne
i okolicznościowe świąteczno- noworoczne.

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy
z organizacjami pozarządowymi takimi jak:

Rodzinie

w

Kaliszu

współpracuje

1. Gminne Towarzystwo Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Liskowiel,
ul. Ks. W. Blizińskiego 27, 62-850 Lisków, nr tel. 62/763-40-16,
Towarzystwo prowadzi działalność samopomocową dla osób niepełnosprawnych i ich
rodzin, organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne oraz środowiskowe imprezy
integracyjne.
2. Wiejskie Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "RAZEM
ŁATWIEJ" w Koźminku,
ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek, nr tel. 62/763-85-51,
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Koźminku
(adres: ul. Ciasna 3a, 62-840 Koźminek, mail: wtzkozminek@wp.pl).
WTZ realizuje działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej w pięciu pracowniach
terapeutycznych: gospodarstwa domowego, plastycznej, rękodzieła, informatycznej
i krawiecko- artystycznej.

7

3. Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski w Mycieliniel,
Kuszyn 43, 62-831 Korzeniew, nr tel. 62/751-76-04,
Stowarzyszenie prowadzi działalność samopomocową dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin, organizuje imprezy kulturalno-sportowo- turystyczne i okolicznościowe
świąteczno- noworoczne.
4. Zakład Aktywności Zawodowej "SWOBODA",
Swoboda 1, 62-850 Lisków, mail: zazswoboda@op.pl, nr tel. 62/763-40-33Zakład
prowadzi działalność gospodarczą w zakresie ogrodnictwa i sadownictwa. Zajmuje się
produkcją i sprzedażą sadzonek i roślin ozdobnych na potrzeby rynku lokalnego oraz
produkcją wyrobów okolicznościowych.
Monitorowanie zadań z zakresu opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji
zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi odbywa się będzie na podstawie
corocznych ”Sprawozdań z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu”

Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i
aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi został umieszczony na stronie
http://www.powiat.kalisz.pl(zdrowie » ochrona zdrowia).
Zebranie materiałów i opracowanie Przewodnika: Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
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