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POWIAT OPOLSKI- INFORMATOR

Informator został opracowany w wyniku prac Zespołu do spraw
opracowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata
2021- 2022.
Publikacja zawiera spis placówek świadczących pomoc osobom
z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom. Jest bazą danych
o instytucjach udzielających pomocy medycznej i psychologicznej. Informuje
o jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, instytucjach zajmujących
się orzecznictwem, poradnictwem zawodowym, a także organizacjach
pozarządowych wspierających osoby z zaburzeniami psychicznymi na terenie
powiatu opolskiego.

„…zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym
człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do
obowiązków państwa…”
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
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PODMIOTY WSPIERAJĄCE W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ I
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI,
ICH RODZINY I BLISKICH

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim
z siedzibą w Poniatowej (PCPR)
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej skierowane bezpośrednio do indywidualnych dorosłych osób
niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, jak i organizacji pozarządowych działających na
rzecz osób niepełnosprawnych. Zadania te finansowane są ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum prowadzi poradnictwo w następującym zakresie:
RODZAJ
PORADNICTWA

ZAKRES
PORADNICTWA

KONTAKT

Terapia rodzinna.
Terapia skierowana jest do
rodzin:
- przeżywających trudności w
prawidłowych, wypełnianiu ról
rodzinnych,
- przeżywających trudności w
komunikowaniu się,
- w sytuacjach kryzysowych w
związku z zaburzeniami
zachowania dziecka,
- z dzieckiem chorym i
niepełnosprawnym
intelektualnie,
- z poszerzonym systemem
rodzinnym (np.
zrekonstruowanych),
- po przeżyciach
traumatycznych,
- doświadczających przemocy,
- przeżywających żałobę,
- zagrożonych rozpadem.

www.pcpropolelub.eurzad.eu
Zakładka: Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

-

trudności w radzeniu sobie w
sytuacjach
problemowych,
kryzysach,
- uwikłanie w przemoc w
rodzinie.

www.pcpropolelub.eurzad.eu
Zakładka: Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

Poradnictwo
w
zakresie
pomocy
społeczne

Poradnictwo socjalne, które
obejmuje:
- uprawnienia osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej,
-możliwość
rozpoczęcia
procedury „Niebieskie Karty

www.pcpropolelub.eurzad.eu
Zakładka: Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

Poradnictwo
przeciwdziała

Poradnictwo psychologiczne,
które obejmuje:
- trudności w radzeniu sobie w
sytuacjach problemowych,
kryzysach,

www.pcpropolelub.eurzad.eu
Zakładka: Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

Poradnictwo
rodzinne

Poradnictwo
psychologiczne

sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu
kaldonek@pcpropolelub.eurzad.eu

KRYTERIA
DOSTĘPU
Dla dorosłych oraz dzieci –
mieszkańców powiatu
opolskiego.
Brak możliwości
zachowania anonimowości
(konieczna jest pisemna
zgodna na udział w terapii
rodzinnej).
W przypadku udziału dzieci
konieczna jest pisemna
zgoda obydwojga rodziców.
Bez skierowania.
Tylko po wcześniejszym
zapisaniu się.

Dla dorosłych mieszkańców
powiatu opolskiego.
Możliwość zachowania
anonimowości.
Bez skierowania.

sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu

sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu

Dla dorosłych mieszkańców
powiatu opolskiego.
Możliwość zachowania
anonimowości.
Bez skierowania.
Bez wcześniejszego
zapisywania się.
Dla dorosłych mieszkańców
powiatu opolskiego.
Możliwość zachowania
anonimowości.
Bez skierowania.

3

POWIAT OPOLSKI- INFORMATOR
nia przemocy
w rodzinie

Poradnictwo w
zakresie
interwencji
kryzysowej

- uwikłanie w przemoc w
rodzinie
Poradnictwo socjalne, które
obejmuje:
- uprawnienia osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej,
możliwość
rozpoczęcia
procedury „Niebieskie Karty”.

Poradnictwo socjalne, które
obejmuje:
- uprawnienia osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej,
- możliwość rozpoczęcia
procedury „Niebieskie Karty”.
Poradnictwo prawne, które
obejmuje:
- prawo rodzinne,
- prawo opiekuńcze,
- zabezpieczenie społeczne,
- ochronę praw lokatorów,
- przemoc w rodzinie
Terapia rodzinna.
Terapia skierowana jest do
rodzin:
- przeżywających trudności w
prawidłowych,
satysfakcjonującym wypełnianiu
ról rodzinnych,
- przeżywających trudności w
komunikowaniu się,
- w sytuacjach kryzysowych w
związku z zaburzeniami
zachowania dziecka,
- z dzieckiem chorym i
niepełnosprawnym
intelektualnie,
- z poszerzonym systemem
rodzinnym (np.
zrekonstruowanych),
- po przeżyciach
traumatycznych,
- doświadczających przemocy,
- przeżywających żałobę,
- zagrożonych rozpadem.
Poradnictwo psychologiczne,
które obejmuje:
- trudności w radzeniu sobie w
sytuacjach problemowych,
kryzysach,
- uwikłanie w przemoc w
rodzinie
Poradnictwo socjalne, które
obejmuje:
- uprawnienia osób
korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej,
- możliwość rozpoczęcia
procedury „Niebieskie Karty”.
Poradnictwo prawne, które
obejmuje:
- prawo rodzinne,
- prawo opiekuńcze,

sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu

www.pcpropolelub.eurzad.eu
Zakładka: Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)
sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu

www.pcpropolelub.eurzad.eu
Zakładka: Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)
sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu
kaldonek@pcpropolelub.eurzad.eu

www.pcpropolelub.eurzad.eu
Zakładka: Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)
sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu

Dla dorosłych mieszkańców
powiatu opolskiego.
Możliwość zachowania
anonimowości.
Bez skierowania.
W przypadku poradnictwa
psychologicznego i
prawnego konieczność
zapisywania się.

Dla dorosłych oraz dzieci –
mieszkańców powiatu
opolskiego.
Brak możliwości
zachowania anonimowości
(konieczna jest pisemna
zgodna na udział w terapii
rodzinnej).
W przypadku udziału dzieci
konieczna jest pisemna
zgoda obydwojga rodziców.
Bez skierowania.
Tylko po wcześniejszym
zapisaniu się.

Dla dorosłych mieszkańców
powiatu opolskiego.
Możliwość zachowania
anonimowości.
Bez skierowania.
W przypadku poradnictwa
psychologicznego i
prawnego konieczność
zapisywania się.
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Poradnictwo w
zakresie praw
ubezpieczeń
społecznych
Poradnictwo
Prawne

- zabezpieczenie społeczne,
- ochronę praw lokatorów,
- przemoc w rodzinie
Poradnictwo prawne, które
obejmuje:
- prawo rodzinne,
- prawo opiekuńcze,
- zabezpieczenie społeczne,
- ochronę praw lokatorów,
- przemoc w rodzinie
Poradnictwo prawne, które
obejmuje:
- prawo rodzinne,
- prawo opiekuńcze,
- zabezpieczenie społeczne,
- ochronę praw lokatorów,
- przemoc w rodzinie

www.pcpropolelub.eurzad.eu
Zakładka: Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

Dla dorosłych mieszkańców
powiatu opolskiego.
Możliwość zachowania
anonimowości.
Bez skierowania.

sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu
www.pcpropolelub.eurzad.eu
Zakładka: Punkt Poradnictwa
Specjalistycznego (PPS)
Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

Dla dorosłych mieszkańców
powiatu opolskiego.
Możliwość zachowania
anonimowości.
Bez skierowania.

sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
ul. 11 Listopada 5,
24-320 Poniatowa
tel. 81 827 52 05, tel./fax 81 458 10 41
e-mail: sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu

2. - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu
Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności na wniosek osoby zainteresowanej lub
jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.
Osoba zainteresowana może złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu m. in. dla celów:
• odpowiedniego zatrudnienia;
• szkolenia;
• uczestnictwa w terapii zajęciowej;
• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji;
• korzystania z karty parkingowej;
• korzystania ze świadczeń pomocy społecznej;
• uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;
• uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego;
• zamieszkania w oddzielnym pokoju;
• uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze;
• korzystania z innych ulg i uprawnień, np. ulg komunikacyjnych i abonamentowych.
W ramach ustawowo realizowanych zadań zespół orzeka m. on. o zaburzeniach
psychicznych. Wydaje odpowiednio orzeczenia o:
• niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16- ego roku życia,
5
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•
•

stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie lub
niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i art. 62 Ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności
w Opolu Lubelskim z siedzibą
w Poniatowej
ul. 11 Listopada 5, 24-320 Poniatowa
tel. 81 827 52 05
tel./fax 81 458 10 41
e-mail: sekretariat@pcpropolelub.eurzad.eu

3. Poradnictwo dla osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
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 oraz
innych przepisów prawa regulujących ten zakres.
Formy pomocy skierowane do bezrobotnych osób niepełnosprawnych- w tym osób
z zaburzeniami psychicznymi, obejmują inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług
i instrumentów pracy w postaci:
1. Poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami
psychicznymi w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia poprzez udzielanie
porad indywidualnych lub grupowych mających na celu nabycie umiejętności aktywnego
poszukiwania pracy, pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca zatrudnienia
3. Organizacji szkoleń w celu przekwalifikowania lub uzupełnienia kwalifikacji
zawodowych zwiększających szansę na podjęcie zatrudnienia.
4. Pośrednictwa pracy dostosowanego do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.
Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi:
1) bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez formy aktywizacji m.in. takie jak:
- organizacja staży,
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
2) bezrobotnych poprzez formy:
- dofinansowanie zatrudnienia dla osób powyżej 50 r.ż.
- prace interwencyjne,
- roboty publiczne
- bony dla osoby do 30 r.ż.
6
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Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim
ul. Stary Rynek 14-16,
24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 73 50,
e-mail: luop@praca.gov.pl
Oddział PUP w Poniatowej
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa
tel. 81 828 83 90
e-mail: luoppo@praca.gov.pl
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim
Placówką która udziela form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom oraz
młodzieży do ukończenia przez nią edukacji na poziomie szkoły ponadpodstawowej jest
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opolu Lubelskim.
Do jej zadań należy przede wszystkim diagnozowanie dzieci i młodzieży, którego
celem jest określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienie mechanizmów ich
funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazanie sposobu
rozwiązania.
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opolu Lubelskim 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 młodzieżyz zaburzeniami psychicznymi.
Formy pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi obejmują
działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną oraz informacyjnokonsultacyjną, 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 (prawnymi opiekunami) oraz nauczycielami.
Szczegółowy zakres poradnictwa :
RODZAJ PORADNICTWA

KONTAKT

poradniappopolelub.pl
Poradnictwo rodzinne
Poradnictwo psychologiczne
ppp.opole.lub@interia.pl
Poradnictwo pedagogiczne
Poradnictwo
w
ramach
interwencji kryzysowej

KRYTERIA DOSTĘPU
Dla dzieci i ich rodziców z terenu
powiatu opolskiego
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W Poradni działa Zespół Orzekający wydający orzeczenia:
1.1 o potrzebie kształcenia specjalnego,
1.2 o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
1.3 o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego,
1.4 o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
1.5 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Zespół Orzekający działa na podstawie przepisów w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno – pedagogicznych.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Opolu Lubelskim
ul. Szkolna 5, 24-300 Opole Lubelskie
Tel./Fax 81-827-23-67
mail: ppp.opole.lub@interia.pl

5. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Rewalidacyjna w Poniatowej
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Rewalidacyjna w Poniatowej organizuje zajęcia
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w ramach następujących terapii:
•
•
•
•
•
•
•
•

rehabilitację ruchową,
masaż leczniczy,
zajęcia psychologiczne,
zajęcia logopedyczne,
zajęcia pedagogiczne,
terapię Integracji Sensorycznej
zajęcia świetlicowe.

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Rewalidacyjna
w Poniatowej
ul. Młodzieżowa 8, 24-320 Poniatowa
Tel. (81) 820 50 11
Kom. 695-639-856
e-mail: nspr.poniatowa@o2.pl
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6. Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Sto
Pociech” w Opolu Lubelskim.
Prywatna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sto Pociech, to poradnia która
świadczy pomoc dzieciom kwalifikującym się do programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Wspiera dzieci w rozwoju: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, psychicznym
i duchowym. W poradni można uzyskać pomoc pedagogów, psychologów, terapeutów integracji
sensorycznej, fizjoterapeutów, logopedów i neurologopedów. Współpracuje również
z psychiatrami, neurologami, terapeutami uzależnień, psychoterapeutami, terapeutami rodzin
i pracownikami socjalnymi.

Prywatna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „Sto Pociech” w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 37, 24-300 Opole Lubelskie
tel. 690 501 561
e-mail: stopociech.opole@gmail.com

7.

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Starszych.
Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) stwarzają osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej
w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. Celem placówki jest również pomoc w osiągnięciu przez osoby
niepełnosprawne umiejętności wykonywania czynności życiowych dnia codziennego,
zaradności
osobistej,
sprawności
psychofizycznej
oraz
podstawowych
i specjalistycznych umiejętności zawodowych. Uczestnikami WTZ są osoby
niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze
wskazaniem do terapii zajęciowej wydane przez właściwy organ orzekający.
WTZ są placówką dzienną przeznaczoną dla osób dorosłych. Na zajęcia, które
odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 uczestnicy dowożeni
są dwoma busami,. Terapia w warsztatach prowadzona jest w siedmiu pracowniach:
gospodarstwa domowego, komputerowej, krawieckiej, muzyczno-teatralnej,
plastyczno-ceramicznej , rękodzieła artystycznego oraz stolarskiej.
W WTZ odbywają się również zajęcia z psychologiem, rehabilitantką i pielęgniarką.
Dodatkowo w ramach rehabilitacji uczestnicy wyjeżdżają na wycieczki oraz biorą udział
w różnych imprezach kulturalnych i festynach. W warsztatach działa także
teatr MAGUTA, który tworzą członkowie wszystkich pracowni.
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Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Fabryczna 16c, 24-320 Poniatowa
tel./fax 81 820 50 15,
e-mail: wtzponiatowa@o2.pl
www.wtzponiatowa.weebly.com

8. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Karczmiskach
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg-Zarembiny
w Karczmiskach zajmuje się kształceniem i wychowaniem uczniów, którzy ze względu na
swoją niepełnosprawność wymagają stosowania specjalnych metod pracy oraz organizacji
nauki. Ośrodek zapewnia akceptację każdemu dziecku niezależnie od jego wyglądu,
pochodzenia, stanu intelektualnego i statusu materialnego. Stwarza warunki do
kompensacji braków poprzez rewalidację, terapię, rozwój zainteresowań i mocnych stron
każdego dziecka.
Główne zadania Ośrodka to:
•

•

Wszechstronny rozwój wychowanków z uwzględnieniem ich możliwości,
zainteresowań i zdolności w tym przygotowanie uczniów do samodzielnego
funkcjonowania w środowisku oraz wykonywania pracy zawodowej.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi
i
edukacyjnymi
oraz
indywidualnymi
możliwościami
psychofizycznymi uczniów i wychowanków.

W ofercie wspomagającej proces edukacyjny realizowany przez wymienioną placówkę
znajdują się następujące formy zajęć dodatkowych:
• 1.terapia i rewalidacja,
• 2. zajęcia logopedyczne,
• 3. Integracja Sensoryczna (SI),
• 4. Sala Doświadczenia Świata,
• 5. Biofeedback,
• 6. Turnusy rehabilitacyjne,
• 7. Dogoterapia.

Program „Za życiem”

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Karczmiskach jest
wiodącym ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym na obszarze powiatu
realizującym zadania wynikające z rządowego programu kompleksowego wsparcia dla
rodzin Za życiem. Program adresowany jest do rodziców dzieci w wieku 0-7 lat.
Bezpłatne zajęcia poprzedzone są specjalistycznymi poradami. Program „Za życiem”
obejmuje porady specjalistyczne m.in. logopedy, rehabilitanta, terapeuty SI,
komunikacji alternatywnej, metody Biofeedback, psychologa i pedagoga.
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Karczmiskach
ul. Szkolna 11, 24-310 Karczmiska
telefon: 818287031 fax: 818287893

e-mail: sekr-soswkarczmiska@wp.pl

9. Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej
prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej jest ośrodkiem wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowym domem samopomocy). Działa
w obszarze pomocy społecznej. Jest jednostką dziennego pobytu (posiada 54 miejsca statutowe
pobytu dziennego), a od 2019 r. prowadzi również miejsca całodobowe okresowego pobytu
(2 miejsca).
ŚOW „Pinokio” w Poniatowej swoje usługi świadczy osobom z zaburzeniami
psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności
adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich
integracji społecznej.
Jest środowiskowym domem samopomocy typu A, B, C, D, co oznacza, że jest
przeznaczony dla osób:
• przewlekle psychicznie chorych (typ A)
• z niepełnosprawnością intelektualną (typ B)
• wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)
• ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D)
Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio” w Poniatowej świadczy uczestnikom usługi
w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności
społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności
w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Ośrodek świadczy uczestnikom usługi:
1) bytowe:
a) usługi transportowe (polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub
z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach),
b) gorący posiłek;
2) specjalistyczne:
a) rehabilitacja społeczna, w szczególności:
•

trening funkcjonowania w codziennym życiu,

•

trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
11
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•
•
•
•
•
•
•
•

trening umiejętności komunikacyjnych,
trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
poradnictwo psychologiczne,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
niezbędna opieka, w szczególności dla uczestników z niepełnosprawnościami
sprzężonymi,
terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja,
inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na
przystosowanym stanowisku pracy

b) rehabilitacja zdrowotna- w oparciu o zlecenie lekarza specjalisty
•
•

masaż leczniczy,
rehabilitacja ruchowa.

Uczestnicy ŚOW „Pinokio” biorą udział w grupowych/zespołowych zajęciach
w poszczególnych pracowniach Ośrodka tj.: gospodarstwa domowego, przedsiębiorczości,
majsterkowicza, multimedialnej, rękodzieła, muzycznej, teatralnej, projektowania
i wykonawstwa, rewalidacyjnej, a także w moderowanych zajęciach integracyjnych.
Łącząc działalność i umiejętności trenowane w poszczególnych pracowniach, uczestnicy
pracują również metodą projektów– praktycznie i samodzielnie (przy wsparciu pracowników)
realizują projekty tematyczne: od pomysłu do wykonania.
Ponadto Ośrodek świadczy następujące usługi według bieżących potrzeb uczestników:
•
•
•
•
•

grupowe zajęcia psychoedukacyjne,
indywidualne poradnictwo psychologiczne,
indywidualne zajęcia pedagogiczne,
indywidualne poradnictwo socjalne,
indywidulane poradnictwo prawne.

Poza wyżej opisanymi usługami ŚOW „Pinokio” zapewnia uczestnikom warunki do
rozwijania ich samorządności, przede wszystkim w formie Rady Uczestników – organu
wewnętrznego Ośrodka, którego celem jest reprezentowanie uczestników i ich potrzeb i
interesów oraz współpraca z kierownikiem i Zespołem Wspierająco –Aktywizującym Ośrodka
w celu tworzenia optymalnych warunków funkcjonowania uczestników, a
także
reprezentowanie społeczności Ośrodka na zewnątrz. Rada Uczestników jest przestrzenią do
wspierania inicjatywy i podmiotowości uczestników we współtworzeniu oferty ŚOW „Pinokio”.
Uczestnicy ŚOW „Pinokio” realizują swoje uzdolnienia twórcze w dwóch zorganizowanych
formach:
• grupie teatralnej Kasta
• zespole muzycznym Vectis.

Ponadto Ośrodek umożliwia im prowadzenie aktywnego życia społecznego
i towarzyskiego, organizując przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym,
rekreacyjnym i rozrywkowym (np. seanse kinowe, spektakle teatralne, imprezy sportowe,
wycieczki, turnieje sportowe, imprezy taneczne, spotkania z okazji tradycyjnych świąt).
Oprócz usług świadczonych bezpośrednio uczestnikom Środowiskowy Ośrodek
Wsparcia „Pinokio” dysponuje również ofertą dla członków ich rodzin oraz osób umocowanych
prawnie do reprezentowania ich. Oferta ta obejmuje:
• konsultacje bieżącego funkcjonowania uczestników w Ośrodku oraz ich potrzeb,
12
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• indywidualne i grupowe poradnictwo socjalne,
• indywidualne poradnictwo psychologiczne,
•grupowe zajęcia psychoedukacyjne,
•indywidualne i grupowe poradnictwo prawne,

• inne formy wspierające rozwój kompetencji osobistych i opiekuńczych w związku
z doświadczeniem życia w rodzinie z osobą z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy Ośrodek Wsparcia „Pinokio”
ul. Młodzieżowa 6, 24 –320 Poniatowa
tel./fax 81 820 42 36,
e-mail: soni-5@o2.pl

10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prawnie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Prawnie jest ośrodkiem wsparcia dziennego
pobytu, przeznaczonym dla osób dorosłych, które mają trudności związane
z prawidłowym funkcjonowaniem w samodzielnym życiu społecznym, rodzinnym
i zawodowym.
Zadaniem ŚDS jako ośrodka wsparcia jest świadczenie usług na rzecz osób
z zaburzeniami psychicznymi, które mają na celu naukę, rozwijanie i podtrzymywanie
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku społecznym.
Główne zadania ŚDS to: indywidualne i zespołowe treningi z funkcjonowania
w codziennym życiu: czynności samoobsługowych, kulinarnych, higieny i dbałości
o wygląd zewnętrzny, budżetowy oraz umiejętności interpersonalne, rozwiązywanie
problemów i umiejętności spędzania czasu wolnego, terapia zajęciowa, terapia ruchowa,
zajęcia rewalidacyjne, psychoedukacja, poradnictwo socjalne, psychologiczne, integracja
społeczna.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Prawno 21, 24-340 Józefów nad Wisłą
tel./fax 81 827 27 83,
e-mail: sdsprawno@wp.pl
11. Spółdzielnie socjalne i kluby integracji społecznej
Spółdzielnia socjalna to podmiot prawny, łączący w sobie elementy przedsiębiorstwa oraz
organizacji pozarządowej. Celem spółdzielni jest pomoc jej członkom w powrocie do aktywności
w życiu społecznym, w tym: do aktywności na rynku pracy.
13
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Spółdzielnia Socjalna Centrum Usługowe „TULIPAN”
ul. Fabryczna 1; 24-320 Poniatowa
Tel. 796 619 536
e-mail: spoldzielnia@spns-tulipan.pl
www.spns-tulipan.pl
Spółdzielnia Socjalna „WIR”
ul. Opolska 11, 24-340 Józefów nad Wisłą
Tel. 507 077 251
e-mail: bunia15875@wp.pl
Klub integracji Społecznej to jednostka, której celem jest realizacja działań umożliwiających
udzielanie osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności
funkcjonowania w życiu społeczności lokalnej; KIS udziela wsparcia na rzecz integrowania się
grup i osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych, pomaga samoorganizować się
jego członkom, a także podejmować przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia
w zakresie aktywizacji zawodowej.

Klub Integracji Społecznej w Poniatowej prowadzony przez
Spółdzielnię Socjalną Centrum Usługowe „TULIPAN”
ul. Fabryczna 1
24-320 Poniatowa
Tel: 796 619 536
e-mail: spoldzielnia@spns-tulipan.pl
www.spns-tulipan.pl
Klub Integracji Społecznej w Józefowie nad Wisła
ul. Parkowa 13
24-340 Józefów nad Wisłą
Tel. 511 403 155
e-mail: eds@eds-fundacja.pl
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SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKRESIE
ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE OPOLSKIM
1. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Opolu Lubelskim
Poradnia Zdrowia Psychicznego w Opolu Lubelskim (PZP) działająca przy Powiatowym
Centrum Zdrowia Sp. z.o.o. oferuje specjalistyczną pomoc psychiczną, psychologiczną
i terapeutyczną dla mieszkańców powiatu opolskiego. Głównym celem PZP jest
złagodzenie i stopniowe eliminowanie cierpienia psychicznego, a także podnoszenie jakości
życia zgłaszających się Pacjentów. Usługi psychiatryczne oraz psychologiczne świadczone
są dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz odpłatnie. Według art. 10 ustawy
z 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego do nieodpłatnego świadczenia w
zakresie opieki psychiatrycznej mają również prawo osoby chore psychicznie (wykazujące
zaburzenia psychotyczne) oraz osoby upośledzone umysłowo, które nie są ubezpieczone.

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
w Opolu Lubelskim
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dorosłych
ul. Przemysłowa 4B, 24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 28 69

2. Przychodnia
Terapii
Uzależnienia
i Współuzależnienia w Opolu Lubelskim

od

Alkoholu

Program terapeutyczny realizowany w Poradni przeznaczony jest dla osób
uzależnionych lub nadużywających alkoholu, uzależnionych lub nadużywających innych
substancji psychoaktywnych, uzależnionych behawioralnie lub zagrożonych takim rodzajem
uzależnienia, dla osób współuzależnionych (osób przeżywających trudności w związku
z uzależnieniem bliskiej osoby) oraz dla osób z tzw. syndromem DDA (Dorosłe Dzieci
Alkoholików) Podjęcie terapii nie wymaga skierowania, nie obowiązuje również rejonizacja.
Osoby nieubezpieczone mogą również otrzymać pomoc bezpłatnie. Zainteresowani terapią
zgłaszają się osobiście lub telefonicznie bezpośrednio do Poradni (gabinet pierwszego kontaktu).
Poradnia posiada kontrakt z NFZ, świadczenia udzielane są przez fachową kadrę –
certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów, psychoterapeutów oraz
psychiatrów.
W zakres oferowanej pomocy przez Poradnię bezpłatnie wchodzi:
I . poradnictwo:
a. dla osób używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
(nieuzależnionych),
b. dla rodzin osób uzależnionych,
c. dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
15
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d. dla osób uzależnionych behawioralnie (np. od gier hazardowych, internetu, seksu,
zakupów, pracy itp.) oraz zagrożonych takim uzależnieniem
II. terapia indywidualna i psychoterapia indywidualna:
a. dla osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
b. dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
c. dla osób współuzależnionych
d. dla tzw. osób z syndromem DDA
e. dla osób uzależnionych behawioralnie oraz zagrożonych takim uzależnieniem
III. terapia grupowa:
a. dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
b. dla nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
c. dla osób współuzależnionych
1. konsultacje indywidualne,
2. konsultacje rodzinne,
3. konsultacje psychologiczne,
4. konsultacje psychiatryczne.

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Opolu
Lubelskim
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia
ul. Przemysłowa 4B,24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 28 69, 666 513 161

Poradnie Prywatne
1. NZOZ „VIVAMED” Poradnia Zdrowia Psychicznego.

NZOZ „VIVAMED” Lek. Med. Robert Plechawski
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Partyzancka 17a, 24-300 Opole Lubelskie
tel. 81 827 55 77

2. Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży.
Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci
i młodzieży do 21 roku życia. Zakres świadczeń:
1. Porada psychologiczna diagnostyczna
2. Porada psychologiczna
3. Psychoterapia indywidualna
4. Psychoterapia rodzinna
5. Psychoterapia grupowa
16
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6. Wsparcie psychospołeczne
7. Wizyty, porady domowe lub środowiskowe
Ośrodek oferuje bezpłatne usługi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, bez
skierowania lub na wniosek rodzica.

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci
i Młodzieży
ul. Lubelska 37, 24-300 Opole Lubelskie
tel. 508 117 896 (rejestracja)
pzp.poradnia.opole@gmail.com

3. Gabinet Psychoterapii
Gabinet oferuje psychoterapia indywidualna, par małżeńskich, młodzieży, konsultacje
psychologiczne.

Gabinet Psychoterapii
ul. Piłsudskiego 8, 24-300 Opole Lubelskie
tel. 530 999 273
u.jastrzebska-socha@gabinetpsycho.pl

www.gabinetpsycho.pl

4. Psychoklinika Gabinet Psychologiczny
Gabinet zapewnia kompleksową diagnozę i terapię psychologiczną. Daje możliwość
uzyskania wsparcia psychologicznego, wykonania testów osobowościowych, testów na
inteligencję oraz innych testów psychologicznych, jak również uzyskania profesjonalnej opinii
psychologicznej.

Psychoklinika Gabinet Psychologiczny
ul. Lubelska 9/4, 24-300 Opole Lubelskie
tel. 507 861 731
klinikapsychologiczna@gmail.com
www.psychoklinika.com
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE OPOLSKIM
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie
fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób
w ciągu ostatniego roku.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
− poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach
i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym,
administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
− wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
− przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w
toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowo administracyjnym,
− sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
− nieodpłatną mediację.
Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej
sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia
w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z
osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
- nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację
Od 2020 roku w każdym z punktów na terenie powiatu opolskiego można skorzystać,
z nieodpłatnej mediacji.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod
rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających
-przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji
- przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie
karnej
- przeprowadzenie mediacji
- udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne
oświadczenie.
Aby skorzystać z porad udzielanych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy
wcześniej zapisać się telefonicznie dzwoniąc pod numer 81 458 10 31 lub e-mailem
npp@opole.lublin.pl. Zapisy prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
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Porady prawne co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie. Osoby, które ze
względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby
doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez
Internet. W przypadku takich osób możliwe jest także udzielenie porady w innej lokalizacji niż
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Szczegółowe informacje odnośnie warunków udzielania
porad przez telefon, Internet lub w innej lokalizacji niż punkt porad można uzyskać pod numerem
telefonu 81 827 28 42.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu opolskiego
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu Lubelskim
Dni dyżuru

Godziny dyżuru

Poniedziałek

1400 - 1800

Wtorek

800 - 1200

Środa

1200 - 1600

Czwartek

800 - 1200

Piątek

800 - 1200

Adres

Przeznaczenie dyżuru

ul. Przemysłowa 4A
24-300 Opole Lubelskie

udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Poniatowej, Józefowie nad Wisłą, Wilkowie i
w Łaziskach
Dni dyżuru

Godziny dyżuru

Poniedziałek

1300 – 1700

Wtorek

1000 - 1400

Środa

1130 – 1530

Czwartek

1300 – 1700

Piątek

800 - 1200

Adres

ul. Młodzieżowa 6
24-320 Poniatowa
(budynek Zarządu Dróg)
ul. Opolska 33F
24-340 Józefów nad Wisłą
(budynek Urzędu Miasta Józefów
nad Wisłą)
Łaziska 76
24-335 Łaziska
(budynek Urzędu Gminy Łaziska)
ul. Młodzieżowa 6
24-320 Poniatowa
(budynek Zarządu Dróg)
Wilków 62 a
24-313 Wilków
(budynek Urzędu Gminy Wilków)

Przeznaczenie dyżuru

udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej
i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskie-go
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POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
1. Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem – porady udzielane osobiście,
telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną.

Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
ul. Morwowa 4, 24-300 Opole Lubelskie
81 828 82 10
opole-lubelskie.lubelska.policja.gov.pl
kppopolelubelskie@lu.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
– Komisariat Policji w Poniatowej
ul. 1 Maja 12, 24-320 Poniatowa
81 828 24 10
opole-lubelskie. lubelska.policja.gov.pl

2. Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim
Poradnictwo w sprawach dla osób pokrzywdzonych przestępstwem dla potrzebujących
mieszkańców powiatu opolskiego.

Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
81 827 21 84, 81 827 20 05,
rejopo@prokuratura.lublin.pl

3. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
AGAPE
Wsparcie w uzyskaniu bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, socjalnej i innych
świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Potrzebującym AGAPE
ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin
ul. Lubelska 4 24-300 Opole Lubelskie pok.115
tel. 782 515 474, 81 534 38 87
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4. Fundusz Sprawiedliwości
Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom. W celu otrzymania wsparcia
z Funduszu Sprawiedliwości, należy kontaktować się z Linią Pomocy Pokrzywdzonym pod
numerem +48 222 309 900 lub na adres e-mail info@numersos.pl.
W ramach Funduszu Sprawiedliwości można uzyskać:
•
•
•
•
•
•

pomoc prawną
wsparcie psychologiczne
wsparcie tłumacza i tłumacza języka migowego
wsparcie materialne
pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji oraz związanych z edukacją i
aktywizacją zawodową
pomoc w sfinansowaniu przejściowych problemów z zobowiązaniami czynszowymi

Fundusz Sprawiedliwości
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
ul. Strażacka 8 , 24-300 Opole Lubelskie
TEL.: 782515474, 815343887,kom. 605 780 345 dyżur
całodobowy
7 dni w tygodniu

SZPITALE I ODDZIAŁY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU LECZENIA
ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Nazwa szpitala
Adres
SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin
IM. PROF. M. KACZYŃSKIEGO SPZOZ
tel. 81 744 14 55
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne
dla dorosłych
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci
i młodzieży
Świadczenia terapii uzależnienia od substancji
psychoaktywnych innych niż alkohol
Świadczenia psychologiczne
Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych
Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od
alkoholu
Leczenie środowiskowe (domowe)
Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych
Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej
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Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych
Świadczenia psychogeriatryczne
Leczenie zespołów abstynencyjnych
po substancjach psychoaktywnych (detoksykacja)
Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych
(detoksykacja)
Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach
podstawowego zabezpieczenia
Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach
wzmocnionego zabezpieczenia
Świadczenia w izbie przyjęć szpitala
Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia
od alkoholu
Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu
stacjonarne
świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne
dla dzieci i młodzieży
świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne
dla dorosłych
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR
1 W LUBLINIE
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
Świadczenia w izbie przyjęć szpitala
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych
Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach
wzmocnionego zabezpieczenia
Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych
CENTRUM MEDYCZNE PROFESORA MARKA
MASIAKA Sp. z o.o.
Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń
nerwicowych
Leczenie środowiskowe domowe
1 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W LUBLINIE
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
CENTRUM MEDYCZNE „JURANDA” JANOWSKI I
PARTNERZY – LEKARZE
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Świadczenia psychologiczne
CENTRUM MEDYCZNE SANITAS Sp. z o.o.
Świadczenia psychologiczne
CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM.ŚW.
JANA Z DUKLI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
tel. 81 74 383 82
ul. Głuska 1, 20-439 Lublin
tel. 81 744 09 67

ul. Głowackiego 3/5/1, 20-400 Lublin
tel. 81 533 56 54

al. Racławickie 23, 20-904 Lublin
tel. 81 718 32 30

ul. Juranda 9, 20-629 Lublin
tel. 81 525 95 21
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
tel. 81 534 04 00
ul. dr K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
tel.81 747 75 11 wew. 238
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OPIEKI ZDROWOTNEJ
Świadczenia psychologiczne
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci
i młodzieży
Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Psychicznego
EX CORDIS OŚRODEK PSYCHIATRII
ŚRODOWISKOWEJ
I PSYCHOTERAPII
Zespół Leczenia Środowiskowego
i Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny
Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej
GASTROMED Sp. z o.o.
Świadczenia psychologiczne
LUBELSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI
IM. MAŁEGO KSIĘCIA NZOZ
Świadczenia psychologiczne
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
PORADNIA PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ
„MONAR” W LUBLINIE
Świadczenia terapii uzależnienia od substancji
psychoaktywnych innych niż alkohol
NZOZ „LEKARZE SPECJALIŚCI” Sp. z o.o.
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
NZOZ CENTRUM MEDYCZNE PRZYJAŹNI
Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Leczenie środowiskowe (domowe)
Świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia
Świadczenia antynikotynowe
NZOZ CENTRUM TERAPII AUTYZMU ALPHA
Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub
innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
NZOZ PORADNIA ZDROWIA
PSYCHOSOMATYCZNEGO VIAMED
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Leczenie środowiskowe (domowe)
NZOZ PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
„HIPOTECZNA 4” Sp. z o.o.
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
NPZOZ PSYCHOMED BOJARSKA, BOGUSZEWSKALEKARZE SP.P
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych

ul. Profesora Antoniego Gębali 6,
20-093 Lublin
tel. 81 71 85 517

ul. Furmańska 2
(wejście od ul. Kowalskiej 6)
20-122 Lublin
tel. 81 479 30 50, 609 470 890
e-mail: exc_r@wp.pl
ul. Hutnicza 10A, 20-218 Lublin
tel. 785 705 700
ul. Onyksowa 10, 20-582 Lublin
tel. (81) 534 70 90, 475 88 00
ul. Lędzian 6, 20-828 Lublin
tel. 81 537 13 33
ul. Montażowa 16, 20-214 Lublin
tel. 81 745 10 10
ul. Topolowa 7, 20-352 Lublin
tel. 81 746 27 73

ul. Przyjaźni 13, 20-314 Lublin
tel. 81 44 13 565

ul. Cicha 10, 20-078 Lublin
tel. 81 532 58 06
ul. Szewska 6a, 20-086 Lublin
tel. 81 532 84 61

ul. Hipoteczna 4, 20-027 Lublin
tel. 81 532 50 81, 81 532 50 82

ul. Staszica 22, 20-081 Lublin
tel. 81 532 65 34
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Leczenie środowiskowe (domowe)
NZOZ „NEURO-PSYCHO-CENTRUM”
BEATA SZWARC
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci
i młodzieży
Leczenie psychologiczne
Leczenie nerwic
CENTRUM MEDYCZNE SANUS
Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne
Świadczenia dla osób z autyzmem dziecięcym lub
innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
Leczenie środowiskowe (domowe)
SPECJALISTYKA CZECHÓW Sp. z o.o.
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Świadczenia terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży
Świadczenia terapii uzależnienia od substancji
innych niż alkohol
Leczenie uzależnień
Program leczenia substytucyjnego
Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od
alkoholu
OŚRODEK MEDYCZNY
DMP SPÓŁKA z o.o.
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Leczenie uzależnień
SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHONEUROLOGII
MODUS SPÓLNICKA-MAŚLANKO,
MŁYNARCZYK I S-KA SPÓŁKA JAWNA
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci
i młodzieży
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Leczenie środowiskowe (domowe)
Świadczenia psychologiczne
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR
1 W LUBLINIE
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
Świadczenia w izbie przyjęć szpitala

ul. Staszica 22, 20-081 Lublin
tel. 81 532 85 17

ul. Magnoliowa 2,
20-143 Lublin
tel. 81 747 39 99,
668 136 582
ul. Kompozytorów Polskich 8,
20-848 Lublin
tel. 81 718 72 07

ul. Karłowicza 1, 20-027 Lublin
tel. 81 532 13 82
tel. 81 532 29 79

ul. Projektowa 5, 20-209 Lublin
tel. 81 710 56 56

ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin
tel. 81 528 56 79

ul. Jana Sawy 8/14, 20-632 Lublin
tel. 81 528 00 69

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
tel. 81 74 383 82
ul. Głuska 1, 20-439 Lublin
tel. 81 744 09 67
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Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla
dorosłych
Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych
Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach
wzmocnionego zabezpieczenia
Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁAJĄCE NA TERENIE
POWIATU OPOLSKIEGO
Na terenie powiatu opolskiego działają ośrodki pomocy społecznej (OPS)
usytuowane w każdej z siedmiu gmin.
Poradnictwo oraz pomoc rodzinom (również w zakresie opieki psychiatrycznej
i leczenia uzależnień) realizowana jest w ramach działalności ośrodków pomocy
społecznej. Ponadto przy niektórych OPS działają zespoły interdyscyplinarne ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich podstawowym zadaniem jest udzielanie
rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Wykaz ośrodków pomocy społecznej w powiecie opolskim

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodlu
ul. Partyzantów 24, 24-350 Chodel
tel. 81 827 73 25, 81 827 73 26,
fax 81 827 73 27,
e-mail: gopschodel@op.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie nad Wisłą
ul. Opolska 33E/10,
24-340 Józefów nad Wisłą
tel./fax 81 828 50 18, 81 828 63 96
e-mail: ops@gminajozefow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczmiskach
ul. Centralna 17, 24-310 Karczmiska
tel. 81 828 70 76, fax 81 828 70 26,
e-mail: karczmiskaops@onet.eu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach
Łaziska 61, 24-335 Łaziska
tel. 81 828 90 78, 81 828 92 48,
81 828 90 13, fax 81 828 90 78,
e-mail: opslaziska@o2.pl

Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim
ul. Kościuszki 4,
24-300 Opole Lubelskie
tel./fax 81 827 26 94,
tel. 81 827 32 16, 81 827 20 81,
e-mail: ops@opsopolelubelskie.pl
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniatowej
ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa
tel./fax 81 820 47 98, 81 820 19 43,
e-mail: ops_poniatowa7@wp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie
24-313 Wilków 62 A,
tel./fax 81 828 10 46, 81 828 13 64,
e-mail: opswilkow@wp.pl

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU
OPOLSKIEGO

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych i Starszych
ul. 11 Listopada 5
24-320 Poniatowa
tel./fax: 81 820-50-15
e-mail: snronis.poniatowa@o2.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Młodzieżowa 6
24-320 Poniatowa
tel. (81) 820 42 36
e-mail: soni-5@o2.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
„Daj Szansę”
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Karczmiskach
ul. Szkolna 11, 24-310 Karczmiska
tel. 81 828 70 31
e-mail: sekr-soswkarczmiska@wp.pl

Fundacja Młodzi Ludziom
Borysław 49, 96-130 Głuchów

Tel: 504 292 521
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INFOLINIE OGÓLNOPOLSKIE
Zdrowie psychiczne - telefony zaufania
Antydepresyjny Telefon
Zaufania Centrum ITAKA

TELEFON: 22 484 88 01

Centrum Wsparcia Fundacji
„ITAKA

TELEFON:800 70 22 22 –
całodobowo
TELEFON 22 594 91 00
czynny w każdą środę
i czwartek od 17:00 do 19:00

Antydepresyjny Telefon
Forum Przeciw Depresji

TELEFON: 116 123

Ogólnopolski bezpłatny
Telefon Zaufania dla Osób
Dorosłych
w Kryzysie Emocjonalnym

czynny od poniedziałku do
piątku
w godzinach od 14:00 do 22:00

Centrum Wsparcia dla osób w TELEFON: 800 70 22 22
kryzysie psychicznym:
Telefony w sprawie Dzieci i Młodzieży
Całodobowy telefon
zaufania dla dzieci i
młodzieży
Dziecięcy Telefon
Zaufania Rzecznika
Praw Dziecka

TELEFON: 116 111
czynny codziennie od godziny 12.00 do
2.00 w nocy, możliwość całodobowego
przesyłania wiadomości na stronę
www.116111.pl

TELEFON : 800 12 12 12
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Całodobowa Bezpłatna
infolinia Dla Dzieci
Młodzieży Rodziców
i Nauczycieli-

TELEFON : 800 080 222

całodobowa bezpłatna
infolinia dla dzieci,
młodzieży, rodziców
i pedagogów

Portale internetowe dla uczniów i rodziców
Depresja: https://wyleczdepresje.pl/depresja-mlodziencza/

Telefony związane z przemocą w rodzinie
Ogólnopolskie Pogotowie dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”

TELEFON : 800 120 002
e-mail:
niebieskalinia@niebieskalinia.info

TELEFON: 22 837 55 59
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej – poradnia ds. (poniedziałek – piątek od 8:00 do 20:00)
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

Przygotował:
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim
ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
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