
 
 

 
 
 

Informator  
o dostępnych formach opieki zdrowotnej,  

pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w powiecie krapkowickim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wydział Polityki Społecznej  
Starostwa Powiatowego  

w Krapkowicach 
 

Krapkowice 2017 



IInnffoorrmmaattoorr  PPoowwiiaattuu  KKrraappkkoowwiicckkiieeggoo  

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„ ... 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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Wprowadzenie 

 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. (Dz. U. poz. 458) ustanawia 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, 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: 

 promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym 

 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 

 rozwój badań naukowych i systemu informacji z zakresu zdrowia psychicznego 

 

Podmiotami realizującymi Program są: 

 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 

 Narodowy Fundusz Zdrowia 

 samorządy województw 

 samorządy powiatów i gmin 

 

 Ponadto opcjonalnymi partnerami, wymienionych wyżej podmiotów, w realizacji 

Programu mogą być m.in. stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje.   

 W myśl Programu, realizując postawione w nim cele i kierunki, w zakresie ochrony 

zdrowia psychicznego, powstał niniejszy Informator. Zawarte informacje posłużą wsparciu 

osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom oraz bliskim. Mają na celu ułatwienie 

w znalezieniu Instytucji, która może udzielić pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu. 
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Spis treści 

 

I. Podmioty, które udzielają pomocy społecznej osobom z zakresu zdrowia 

psychicznego ich rodzinom oraz bliskim  

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 

2. Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Krapkowickiego 

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach 

4. Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach 

5. Dom Spokojniej Starości Św. Barbara w Kamionku 

II. Instytucje wspomagające 

1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach 

2. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach 

3. Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach 

4. Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 

5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zdzieszowicach 

6. Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach 

7. Organizacje pozarządowe  

III. Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego 

1. Poradnie Zdrowia Psychicznego w Powiecie Krapkowickim 

2. Placówki medyczne  
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Podmioty, które udzielają pomocy społecznej osobom z zakresu zdrowia 

psychicznego ich rodzinom oraz bliskim. 
 
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAPKOWICACH   (PCPR) 
 

 Podstawowe zadania PCPR 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 w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych a także finansowaniu ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych (m. innymi dofinansowanie do kosztów uczestnictwa 

w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 

i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz warsztatu terapii zajęciowej). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 
tel. 77 44 66 015, 44 66 030 

Adres strony internetowej: http://www.pcpr-krapkowice.pl 
 

e - mail: pcpr@powiatkrapkowicki.pl 
 

Godziny pracy i przyjęć:  
od poniedziałku  do piątku w godzinach  7:30 - 15:30. 

 

http://www.pcpr-krapkowice.pl/
mailto:pcpr@powiatkrapkowicki.pl
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 
ul. Damrota 2, 47-303 Krapkowice 
tel. 77 44 47 600,fax: 77 44 47 613 

Adres strony internetowej: http://www.ops.krapkowice.pl 
 

e - mail: ops@krapkowice.pl 
 

Godziny pracy i przyjęć:  
poniedziałek 7:00-16:00 

wtorek - piątek 7:15-15:00 
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie 
ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin 

tel. 77 466 69 51 
Adres strony internetowej: http://www.ops.gogolin.pl 

 

e - mail: ops@gogolin.pl 
 

Godziny pracy i przyjęć:  
poniedziałek – piątek 7:30-15:30 

 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

Osiedle Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice 
tel. 77 472 66 11 – 20 

Adres strony internetowej: http://www.zdzieszowice.pl 
 

e - mail: ops@zdzieszowice.pl 
 

Godziny pracy i przyjęć:  
poniedziałek – piątek 7:30-15:30 

 

 

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ NA TERENIE POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
 
 Na terenie Powiatu Krapkowickiego działają Ośrodki Pomocy Społecznej usytuowane 

w każdej z pięciu gmin. Poradnictwo oraz pomoc rodzinom (również w zakresie opieki 

psychiatrycznej i leczenia uzależnień) realizowana jest w ramach działalności Miejskich 

i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Ponadto przy placówkach działają także Kluby AA 

i Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których podstawowym 

zadaniem jest zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, 

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ops.krapkowice.pl/
mailto:ops@krapkowice.pl
http://www.ops.gogolin.pl/
mailto:ops@gogolin.pl
http://www.zdzieszowice.pl/
mailto:ops@zdzieszowice.pl
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzeleczkach 
ul. Rynek 4, 47-364 Strzeleczki 

tel.  77 407 66 79 
Adres strony internetowej: http://www.strzeleczki.pl 

 

e - mail: opsstrzeleczki@wp.pl 
 

Godziny pracy i przyjęć:  
poniedziałek – piątek 7:30-15:30 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach 

ul. Zamkowa 87, 47-344 Walce 
tel. 77 466 06 60 

Adres strony internetowej: http://www.opswalce.pl 
 

e - mail: opswalce@interia.pl 
 

Godziny pracy i przyjęć:  
poniedziałek 8:00-16:00 

wtorek - piątek 7:15-15:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRAPKOWICACH 
 
 Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) został utworzony na podstawie Ustawy 

o ochronie zdrowia psychicznego oraz Ustawie o pomocy społecznej. Jest placówką pobytu 

dziennego przeznaczoną dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego i niepełnosprawnych 

fizycznie i umysłowo. Uczestnikami placówki są osoby, które otrzymały decyzję 

administracyjną z Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach uprawniającą do korzystania 

z usług.  

 Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest kompensowanie skutków 

niepełnosprawności poprzez : 

 prowadzenie działań wspierająco - rehabilitacyjnych zmierzających do osiągania przez 

osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz osoby niepełnosprawne jak 

największej samodzielności i zaradności życiowej, 

 stwarzanie warunków do aktywnego funkcjonowania, samorealizacji, rozwijania 

zainteresowań, 

 uczenie poprawnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym, 

http://www.strzeleczki.pl/
mailto:opsstrzeleczki@wp.pl
http://www.opswalce.pl/
mailto:opswalce@interia.pl
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 wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ANNA” W KRAPKOWICACH 
 
 Dom Pomocy Społecznej w Krapkowicach jest instytucją przeznaczoną dla osób 

samotnych, starszych, przewlekle somatyczne chorych lub niepełnosprawnych fizycznie, 

które wymagają całodobowej opieki osób drugich. Posiada 25 miejsc. Mieszkańcy objęci są 

opieką medyczną przez lekarzy rodzinnych. Do dyspozycji mieszkańców jest też psycholog, 

terapeuci i opiekunowie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOM SPOKOJNIEJ STAROŚCI ŚW. BARBARA W KAMIONKU 

 
 Dom Spokojniej Starości Św. Barbara w Kamionku przeznaczony jest dla osób 

w podeszłym wieku. Dom dysponuje 44 miejscami. Podopieczni ośrodka mają możliwość 

skorzystania z terapii zajęciowych, rehabilitacji leczniczej, społecznej oraz zawodowej. 

Profesjonalna opieka pielęgniarek, opiekunek oraz lekarza rodzinnego świadczona jest tu 

całą dobę. Osoby przebywające w Domu Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku 

Adres: 

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) 
Osiedle XXX-lecia 23 
47-303 Krapkowice 

tel./faks: 77 466 47 99 
Adres strony internetowej: http://sds.krapkowice.pl 

 

e - mail: sds@krapkowice.pl 
 

Godziny pracy: 
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 

Adres: 

Dom Pomocy Społecznej „Anna” w Krapkowicach 
ul. Ogrodowa 5 

47-303 Krapkowice 
 

e - mail: dps_anna@op.pl 
 

tel. 77 466 17 06 
 

http://sds.krapkowice.pl/
mailto:sds@krapkowice.pl
mailto:dps_anna@op.pl
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uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach kulturalno – rozrywkowych, dzięki czemu 

nabywają poczucia spełnienia i bycia potrzebnym w społeczeństwie.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres: 

Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku 
ul. Polna 24 

47-325 Kamień Śląski 
Adres strony internetowej: http://www.gogolin.pl 

 

e - mail: dss.kamionek@op.pl 
 

tel. 77 467 12 88 
 

http://www.gogolin.pl/
mailto:dss.kamionek@op.pl
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Instytucje wspomagające 
 
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KRAPKOWICACH 
  

   Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krapkowicach 

wydaje orzeczenia o: 

1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia; 

2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia. 

    

   Orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół służy do celów pozarentowych. Oznacza 

to, że posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy i uprawnień:  

1) korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo - 

telewizyjnych, na podstawie odrębnych przepisów; 

2) w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej; 

3) w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego 

zatrudnienia, korzystanie ze szkoleń, przyjęcie do ośrodka szkolenia zawodowego; 

4) w zakresie pomocy społecznej – możliwości korzystania z pomocy świadczonej 

lub organizowanej przez Ośrodki Pomocy Społecznej;  

5) korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy 

społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki; 

6) uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego; 

7) korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym 

ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej (karta parkingowa, która wydawana jest 

również w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

w Krapkowicach). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres: 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Krapkowicach 
ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 
Adres strony internetowej: http://www.powiatkrapkowicki.pl 

 

e - mail: ps@powiatkrapkowicki.pl 
 

tel. 77 40 74 337, 77 40 74 348 
Godziny pracy: 

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 

http://www.powiatkrapkowicki.pl/
mailto:ps@powiatkrapkowicki.pl
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W KRAPKOWICACH 
 
 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach 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 obejmują 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 (prawnymi opiekunami) oraz nauczycielami. Poradnia jest placówką oświatową 

o zasięgu powiatowym. Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedę. Korzystanie z pomocy 

poradni jest dobrowolne i nieodpłatne. Poradnia jest placówką oświatową o zasięgu powiatowym. 

Zatrudnia psychologów, pedagogów i logopedę. Korzystanie z pomocy poradni jest dobrowolne 

i nieodpłatne.  

 

 

 

ZESPÓL SZKÓŁ SPECJALNYCH W KRAPKOWICACH 

 Zespół Szkół Specjalnych im. J. Tuwima w Krapkowicach jest specjalistyczną placówką 

dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

 Z indywidualnie dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów form i metod 

kształcenia korzystają dzieci i młodzież z różnym stopniem upośledzenia umysłowego oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi (np. uczniowie z autyzmem, niedosłyszący, 

niedowidzący, z niepełnosprawnością ruchową) oraz z różnego rodzaju zaburzeniami 

o podłożu neurologicznym, psychosomatycznym i psychiatrycznym (np. z padaczką, 

Adres: 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach 
ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 
Adres strony internetowej: http://www.powiatkrapkowicki.pl 

e-mail: poradniakrapkowice@wp.pl 
tel. 77 46 61 263 
Godziny pracy: 

Poniedziałek-piątek 7:30-15:30 
 
 
 
 

Godziny pracy: 
 
 
 
 

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30 
 

http://www.powiatkrapkowicki.pl/


IInnffoorrmmaattoorr  PPoowwiiaattuu  KKrraappkkoowwiicckkiieeggoo  

 
12 

mózgowym porażeniem dziecięcym, nadpobudliwością psychoruchową, mutyzmem, afazją, 

zaburzeniami zachowania).  

Szkoła wspiera rozwój dziecka na różnych etapach jego życia: 

 prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od 3 roku życia do momentu 

pójścia do szkoły), 

 dla uczniów z lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniem upośledzenia umysłowego 

oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizuje się naukę w szkole podstawowej 

(do 18 roku życia) i gimnazjum (do 21 roku życia), 

 dla uczniów z umiarkowanym, znacznym stopniem upośledzenia umysłowego oraz 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi zorganizowana jest praktyczna nauka 

samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu w oparciu o edukację w szkole 

ponadgimnazjalnej przysposabiającej do pracy (do 23 roku życia), 

 dla uczniów z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego oraz z wielorakimi 

niepełnosprawnościami prowadzone są zajęcia w zespole rewalidacyjno-

wychowawczym (od 3 do 25 roku życia), 

 dla uczniów, którym stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia naukę w zespole 

klasowym prowadzona jest edukacja w ramach nauczania indywidualnego w domu 

rodzinnym lub w szkole. 

 Przy pokonywaniu trudności rozwojowych dzieci i młodzież mogą korzystać 

ze specjalistycznych metod i form terapii realizowanych na zajęciach rewalidacyjnych 

w wymiarze 10 lub 12 godzin na klasę np.: 

 EEG Biofeedback, 

 Tomatisa, 

 Integracji Sensorycznej, 

 stymulacji wielozmysłowej w Sali Doświadczania Świata, 

 komunikacji alternatywnej (w oparciu o język migowy, piktogramy lub specjalistyczny 

sprzęt i oprogramowanie dla uczniów z zaburzeniami w komunikacji werbalnej) 

 socjoterapii, 

 muzykoterapii, 

 indywidualnych zajęć z specjalistami pedagogami specjalnymi, logopedą, 

psychologiem, tyflopedagogiem prowadzonych najnowszymi metodami. 



IInnffoorrmmaattoorr  PPoowwiiaattuu  KKrraappkkoowwiicckkiieeggoo  

 
13 

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.: psychiatrę dziecięcego, psychologa klinicznego, neurologa, okulisty, laryngologa, 

ortopedy, rehabilitanta ruchowego, fizjoterapeutę, hipoterapeutę itp.). 

 Opieką otoczeni są nie tylko uczniowie, ale również ich rodziny. Dla rodziców lub 

prawnych opiekunów prowadzone są konsultacje indywidualne lub grupowe, w tym grupa 

wsparcia dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne. Szkoła pomaga poprzez 

współorganizowanie pomocy materialnej np. dożywiania, dojazdów do szkoły, zakupu 

podręczników i przyborów szkolnych oraz zapewnienia niezbędnej odzieży. Służy również 

swoją pomocą w kontaktach z lekarzami specjalistami zajmującymi się dziećmi lub młodzieżą 

niepełnosprawną, prawnikami, terapeutami, pracownikami ośrodków pomocy, sądu, 

organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
POWIATOWY URZĄD PRACY W KRAPKOWICACH 
 
 Osoby bezrobotne niepełnosprawne wg przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy znajdują się w grupie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Wobec bezrobotnych chorych psychicznie stosowane są wszystkie usługi i instrumenty rynku 

pracy. Osobom tym przygotowuje się także Indywidualne Plany Działania (IPD), których 

celem jest doprowadzenie ich do podjęcia pracy. Proponuje się takie usługi i instrumenty 

rynku pracy, które pozwolą im na szybszą integrację z rynkiem pracy. W ramach IPD ustalane 

są także działania do samodzielnej realizacji, których celem jest pobudzenie 

i ukierunkowanie osoby bezrobotnej do podejmowania indywidualnych działań 

zmierzających do podjęcia pracy. 

 W ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy udziela swej pomocy w zakresie (PFRON):  

Adres: 

Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach 
ul. Kościelna 10 

47-300 Krapkowice 
tel. 77 46 61 417 

Adres strony internetowej: http://www. zss.powiatkrapkowicki.pl 
e-mail:zsskrapkowice6@wp.pl 
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 Pośrednictwa pracy - udzielenie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy 

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju schorzenia 

i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników 

o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, 

 Poradnictwa zawodowego - udzielenie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy 

w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia (z uwzględnieniem rodzaju 

schorzenia i wskazań do zatrudnienia) oraz pracodawcom w doborze kandydatów do 

pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy (z uwzględnieniem rodzaju 

schorzenia i wskazań do zatrudnienia), 

 Szkoleń, 

 Staży, 

 Prac interwencyjnych, 

 Jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,  

 Zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,  

 Zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem 

tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób; adaptacji lub nabycia 

urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub 

funkcjonowanie w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek 

pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub 

przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, rozpoznania przez 

służby medycyny pracy w/w potrzeb. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach zajmuje się również aktywizacją zawodową 

osób z zaburzeniami psychicznymi. Aktywizacja zawodowa osób chorych psychicznie stanowi 

poważne wyzwanie dla instytucji rynku pracy, gdyż w grupie tej problemy z zakresu 

wykluczenia społecznego manifestują się z ogromną siłą.  

 Grupa tych osób narażona jest na długotrwałe bezrobocie chociażby ze względu na 

obawy pracodawców związane z zatrudnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi. Lokalny 

rynek pracy charakteryzuje się przede wszystkim brakiem zakładów pracy chronionej, co 

znacznie ogranicza możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że na 
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lokalnym rynku pracy występuje niedostateczna ilość miejsc pracy zdolnych do zapewnienia 

zatrudnienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnych, w tym także 

osób chorych psychicznie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ZDZIESZOWICACH 
 
 Od 1 stycznia 2004 roku na terenie  Powiatu Krapkowickiego przy Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach funkcjonuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

Ośrodek ten o łącznej powierzchni 21 m2 składa się z pokoju mieszkalnego, kuchni oraz 

łazienki. Jest kompletnie umeblowany i wyposażony w sprzęt art. gospodarstwa domowego. 

Przeznaczony jest dla ofiar przemocy rodzinnej i molestowanych seksualnie. Ma na celu 

czasową izolację członków rodzin od sprawcy przemocy oraz zapewnienie swoim klientom 

wsparcia socjalnego, psychologicznego i prawnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres: 

Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach 
ul. Kilińskiego 1A 

47-303 Krapkowice 
tel. 77 44 66 630, fax. 77 44 66 625 

Adres strony internetowej: http://www.krapkowice.praca.gov.pl 
 

e-mail: info@krapkowice.praca.gov.pl 
 

Godziny pracy: 
poniedzialek – piątek 7:30 – 15:30 

Godziny przyjmowania interesantów: 
poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00 

Adres: 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zdzieszowicach 
 

Informacji udziela:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
ul. Kilińskiego 1 

47-303 Krapkowice 
tel. 077 44 66 015, 44 66 030 

Adres strony internetowej: http://www.pcpr.powiatkrapkowicki.pl 
e-mail: pcpr@powiatkrapkowicki.pl 

Godziny pracy i przyjęć:  
od poniedziałku  do piątku w godzinach  7:30  - 15:30. 

 

http://www.krapkowice.praca.gov.pl/
http://www.pcpr.powiatkrapkowicki.pl/
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WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KRAPKOWICACH (WTZ) 
 
 Celem placówki jest pomoc w osiągnięciu przez osoby niepełnosprawne umiejętności 

wykonywania czynności życiowych dnia codziennego oraz zaradności osobistej, sprawności 

psychofizycznych oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych.  

 Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne, które ukończyły 18 lat, posiadające 

aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej 

wydane przez właściwy organ orzekający, których stan zdrowia nie wymaga stałej opieki 

pielęgniarskiej oraz nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób. 

 Przyjęcie kandydatów do Warsztatu rozpatrywane jest pod kątem miejsca 

zamieszkania, możliwości dojścia lub dowozu na zajęcia, pod względem uzyskania 

największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilitacyjnych 

i terapeutycznych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
 

 STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE GMINY GOGOLIN „OKAZ SERCE INNYM” 
 
 Siedzibą Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” jest 

pomieszczenie znajdujące się w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie. 

Stowarzyszenie ma na celu m.in. wspieranie potrzebujących, pomaganie w rozwiązywaniu 

problemów środowiska, udział w rozwoju społeczności lokalnej rozwijając różne formy 

pomocy bezpośredniej i pośredniej. Pomoc bezpośrednia trafia wprost do rodzin, które 

wymagają wsparcia lub doradztwa, do dzieci i dorosłych borykających się z kalectwem lub 

ciężką chorobą, szczególnie tam, gdzie ograniczenia ustawowe i finansowe nie pozwalają 

działać instytucjom do tego zobowiązanym. Jest to gównie pomoc rzeczowa, w postaci 

Adres: 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Krapkowicach 
ul. Mickiewicza 1 

47-303 Krapkowice 
Godziny pracy i przyjęć: 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30  
Adres strony internetowej: http://www.wtz.krapkowice.pl 

e-mail: wtz@krapkowice.pl 
tel. 77 46 67 260 

 

http://www.wtz.krapkowice.pl/
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zakupu  artykułów spożywczych, leków, pomocy dydaktycznych oraz paczek świątecznych dla 

dzieci niepełnosprawnych. Realizacja celów Stowarzyszenia możliwa jest dzięki 

zaangażowaniu członków Stowarzyszenia, dobrej współpracy z instytucjami oraz władzami 

Gminy a także dzięki hojności sponsorów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOŁO W ZDZIESZOWICACH 
 
 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Koło w Zdzieszowicach jest organizacją 

pozarządową, która zrzesza i otacza opieką osoby niepełnosprawne od urodzenia z terenu 

gminy Zdzieszowice. Siedziba stowarzyszenia znajduje się przy ulicy Góry św. Anny 21 

w Zdzieszowicach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OPOLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB I RODZIN Z CHOROBĄ ALZHEIMERA 
 
 Stowarzyszenie zajmuje się popularyzacją wiedzy o chorobie Alzheimera. Organizuje 

seminaria i spotkania dla niepełnosprawnych. Prowadzi poradnictwo socjalne, 

psychologiczne, medyczne i pomoc terapeutyczną. Informuje o prawach i uprawnieniach 

Adres: 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin 
„Okaż Serce Innym” 

ul. Krapkowicka 2 
47-320 Gogolin 

Adres strony internetowej: http://gogolin.pl 
e-mail: sprgg@wp.pl 

tel. 77 46 66 226 
Godziny otwarcia: 10:00-18:00 

 
 
 

Adres: 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych  
w Zdzieszowicach 

ul. Góry Św. Anny 21 A 
47-330 Zdzieszowice 

tel. 77 484 23 63 
 

mailto:sprgg@wp.pl
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Adres: 

Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób i Rodzin 
 z Chorobą Alzheimera 

ul. Damrota 2 
47-303 Krapkowice 

tel. 500 169 863 
tel. 509 690 421 
tel. 505 366 275  

Adres strony internetowej: http://www.opolski-alzheimer.pl 
e-mail: alzheimer.krapkowice@interia.pl 

 

przysługujących osobom niepełnosprawnym. Podejmuje działania z zakresu pomocy 

społecznej, oświaty, zdrowia dla osób niepełnosprawnych, opiekunów i chorych na chorobę 

Alzheimera.  
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Adres: 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 
ul. Szkolna 7 

47-300 Krapkowice 
Adres strony internetowej: http://www.krapkowice.pl 

tel. 77 446 70 00, 77 446 70 09 
Rejestracja: 

Poniedziałek: 11:00-15:00 
Wtorek: 11:00-15:00 
Środa: 10:00-17:00 

Czwartek: 9:00-15:00 
Piątek: 10:00-13:00 

 
 
 

Adres: 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 

ul. Szkolna 2 
47-320 Gogolin 

Adres strony internetowej: http://www.goz.gogolin.pl 
Poradnia zlokalizowana jest przy ul. Strzeleckiej 1 

Psychiatra – środa: 9.00-14.00 
czwartek-9.00-14.00 

Psycholog - środa-10.00-15.30 
Rejestracja : 604 076 590 

 
 
 

Adres: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 
"OTMĘT" s.c. 

ul. Jagiellońska 29 
47-303 Krapkowice 

Adres strony internetowej: http://www.sluzbazdrowia.pl 
tel. 77 466 18 95 
tel. 77 466 29 44 
Godziny przyjęć: 

Poniedziałek : 8.00-14.00 
Wtorek : 8.00-14.00 
Środa : 12.00-13.30 

Czwartek : 8.00-14.00 
Piątek :8.00-14.00 

 
 
 
 

Podmioty udzielające świadczeń medycznych w zakresie zdrowia psychicznego. 
 
PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POWIECIE KRAPKOWICKIM 
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Adres: 

Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek 
Poradnia Konsultacyjna Zdrowia Psychicznego 

ul. Zamkowa 1 
47-370 Moszna 

Adres strony internetowej: http://www.ctn-moszna.pl 
E-mail:kontakt@ctn-moszna.pl 

E-mail:sekretariat@ctn-moszna.pl 
Telefon : 77  466 84 18 

77 466 84 63 
 
 
 
 
 

Adres: 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny 
 im. Św. Jadwigi w Opolu 

ul. Wodociągowa 4 
45-221 Opole 

Adres strony internetowej: 
Rejestracja: 

tel. 77 541 42 21, 77 541 42 22  
Izba Przyjęć: 

tel. 77 541 41 10, 77 541 41 11 
Adres strony internetowej: www.wszn.opole.pl 

e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl 
 
 

Adres: 

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 
im. ks. bp. Józefa Nathana w Branicach 

ul. Szpitalna 18 
48-140 Branice 

Adres strony internetowej: http://www.szpitalbranice.pl 
E-mail:sekretariat@swsb.pl 

tel. 77 40 34 302, fax 77 48 68 446 
Godziny pracy administracji : Pn.-Pt. 7:00 do 14:35 

Izba Przyjęć: 
tel. 77 40 34 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLACÓWKI MEDYCZNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.ctn-moszna.pl/
http://www.szpitalbranice.pl/

