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

RAWICZ, 2018 ROK

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 882 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 2017 r. poz. 458) 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.
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022, który został przyjęty Uchwałą
Nr XXXV/268/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 listopada 2017 r. zakłada m.in. przygotowanie
„Przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
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 Rawickiego realizujących różne formy opieki
zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Powiecie Rawickim 4 poradnie zapewniają dostęp do usług medycznych osobom z zaburzeniami
psychicznymi:
1. Poradnia Terapia M. Kiełkiewicz Spółka Jawna
63-910 Miejska Górka, ul. Jana Pawła II 3, tel. 668 908 900.

2. „Center - Med”
63-900 Rawicz, ul. 11 Listopada 1, tel. 65 545 33 22.

3. Przychodnia Lekarska „Rawmed” Sp. z o.o.
63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego 3, tel. 65 546 12 91.

4. Poradnia Terapia M. Kiełkiewicz Spółka Jawna
63-900 Rawicz, ul. Królowej Jadwigi 13b/20, tel. 668 908 900.

Wykaz instytucji realizujących różne formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, społecznej i aktywizacji zawodowej
Lp.
1.

Nazwa Instytucji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Grota Roweckiego 9 E
63-900 Rawicz
tel. 65 614 18 54; 65 614 27 98

www.poradniarawicz.pl
e-mail: ppp@powiatrawicki.pl
2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Dworcowa 1 (budynek Dworca PKP)
63-900 Rawicz
tel./fax. 65 546 43 33,






Przykładowe formy działania
organizacja szkoleń i warsztatów, m.in. „Rola
rodziców w procesie dydaktyczno-wychowawczym”,
„Dziecko w sieci”,
poniedziałkowe dyżury specjalisty,
organizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.



zapewnienie wsparcia m.in. dzieciom umieszczonym
w pieczy zastępczej.




aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych,
zamieszczanie odpowiednich informacji na stronie
internetowej.



zajęcia według programów, m.in. „Grupa Wsparcia
dla wychowanków usamodzielnianych”, „Poznaję
siebie”,
realizacja działań związanych z profilaktyką
uzależnień,
funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
udzielanie wsparcia i pomocy osobom chorym
psychicznie,
organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej i ich rodzin, pracowników,
młodzieży.

www.pcprrawicz.pl
e-mail: secretariat@pcprrawicz.pl
3.

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kamińskiego 19 a,
63-900 Rawicz
tel. 65 546 26 13, fax. 65 545 21 17

www.rawicz.praca.gov.pl
e-mail: pup@powiatrawicki.pl
4.

5.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Mały Dworek”
Łaszczyn 63,
63-900 Rawicz
tel. 65 545 20 82
e-mail: pow@powiatrawicki.pl
Dom Pomocy Społecznej
Osiek 54,
63-920 Pakosław
tel./fax. 65 547 83 31






www.aida.webd.pl/dps
e-mail: dpsosiek@fc.pl
6.

Dom Pomocy Społecznej
Pakówka 42,
63-940 Bojanowo
tel. 65 545 63 58, fax. 65 545 62 89

www.pakowka.fc.pl
e-mail: sekretariat@pakowka.fc.pl
7.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Grota Roweckiego 9 F,
63-900 Rawicz
tel./fax. 65 546 15 07








zapewnienie
m.in.
opieki
psychologicznej,
psychiatrycznej,
zajęć
terapeutycznych
dla
podopiecznych placówki,
organizacja
szkoleń
dla
pracowników
i
podopiecznych,
Ergoterapia.
realizacja programów m.in. „Trzymaj formę”,
„Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”,
konsultacje psychiatryczne oraz spotkania z terapeutą.

www.nowa.zss-rawicz.pl
e-mail: zss@powiatrawicki.pl
8.

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Dworcowa 29,
63-940 Bojanowo
tel. 65 545 62 31, fax. 65 545 63 43

www.zsptbojanowo.pl
e-mail: zspt@powiatrawicki.pl




uczestnictwo
młodzieży
w
spotkaniach
profilaktycznych,
kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych
i społecznych.

9.

10.

Zespół Szkół Zawodowych
ul. Gen. Hallera 12,
63-900 Rawicz
tel. 65 545 30 72, fax. 65 545 22 35
www.zszrawicz.pl
e-mail: zsz@powiatrawicki.pl




I Liceum Ogólnokształcące
ul. Wały J. Dąbrowskiego 29,
63-900 Rawicz
tel./fax. 65 546 44 82



www.1lorawicz.pl
e-mail: lo1@powiatrawicki.pl
11.

12.

13.

14.

Powiatowy
Zespół
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2,
63-900 Rawicz
tel. 65 546 22 12
e-mail: zon@powiatrawicki.pl
Zakład Karny w Rawiczu
ul. 17 Stycznia 28
63-900 Rawicz
tel. 65 546 85 00, fax. 65 545 42 66
www.sw.gov.pl
e-mail;: zk_rawicz@sw.gov.pl
Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.
ul. Gen. Grota Roweckiego 6
63-900 Rawicz
tel. 65 546 24 13
www.szpitalrawicz.pl
sekretariat@szpitalrawicz.pl
Warsztaty Terapii Zajęciowej
ul. Szkolna 1
63-910 Miejska Górka
tel./fax. 65 547 48 61
www.sdion.pl
wtz@op.pl










udział w akcjach profilaktycznych,
współpraca z instytucjami działającymi na rzecz
zdrowia psychicznego,
realizacja
zadań
Ogólnopolskiego
Programu
Profilaktycznego „Profilaktyka a Ty PaT”,
propagowanie pozytywnych form zagospodarowania
czasu wolnego np. wolontariat.
organizowanie zajęć o charakterze terapeutycznym
oraz
dotyczących
konsekwencji
przemocy
w Internecie,
organizacja warsztatów z psychoterapeutą,
opracowanie i upowszechniane ulotki profilaktycznej
„Żyj bezpiecznie!”.
wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności,
legitymacji
osób
niepełnosprawnych oraz kart parkingowych.




indywidualne
rozmowy
psychologiczne
i wychowawcze,
konsultacje psychiatryczne,
organizacja warsztatów edukacyjnych.




opieka psychologiczna,
konsultacje psychiatryczne.



rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi został umieszczony na stronie
www.powiatrawicki.pl

Zebranie materiałów i opracowanie Przewodnika:
Starostwo Powiatowe w Rawiczu
e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl

