Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Instytucja L.p.

Nazwa usługi

Warunki dostępu /czas dostępu/

1.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
dotycząca :
- rozwoju intelektualnego, emocjonalnego,
społecznego dzieci i młodzieży
- ogólnych trudności w nauce
- specyficznych trudności w uczeniu się
- pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- gotowości szkolnej
Przyjmujemy wg kolejności zgłoszeń; zapisy w sekretariacie
- dzieci zdolnych
lub telefonicznie.

2.

Diagnoza specjalistyczna zaburzeń mowy

j.w.

3.

5.

Indywidualne zajęcia logopedyczne
Diagnoza młodzieży pod kątem wyboru
zawodu
Indywidualne doradztwo zawodowe –
pomoc w wyborze kierunku kształcenia

po diagnozie, wg zaleceń
Przyjmujemy wg kolejności zgłoszeń; zapisy w sekretariacie
lub telefonicznie
Przyjmujemy wg kolejności zgłoszeń; zapisy w sekretariacie
lub telefonicznie

6.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

po diagnozie, wg zaleceń

7.

Konsultacje dla rodziców i dzieci z zakresu:
- problemów edukacyjnych
- wychowawczych
- przeciwdziałania zagrożeniu
Przyjmujemy wg kolejności zgłoszeń; zapisy w sekretariacie
niedostosowaniem społecznym
lub telefonicznie

4.

Godziny pracy

Poniedziałek - Piątek 8:00 15:00
Poniedziałek - Piątek 8:00 15:00
Poniedziałek - Piątek 8:00 15:00
Poniedziałek - Piątek 8:00 15:00

Na wniosek rodzica lub
438 233 634 prawnego opiekuna
Zapisy w sekretariacie lub
telefonicznie
Zapisy w sekretariacie lub
telefonicznie

10.

Zajęcia terapeutyczne z psychologiem

Po diagnozie psychologicznej lub konsultacji

Udzielenie świadczenia pieniężnego przyznawanie i wypłacanie zasiłków

Przyznawanie świadczenia pieniężnego poprzedza złożenie
wniosku przez klienta pomocy społecznej a następnie
przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez
pracownika socjalnego w ciągu 14-nastu dni. Wywiad
przeprowadza się u osób korzystających lub ubiegających się
o świadczenia z pomocy społecznej, w celu ustalenia ich
Poniedziałek - Piątek 7:30 sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
15:30

12.

13.

Objęcie pomocą w formie pracy socjalnej

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w
mieszkaniu chronionym

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy i
funkcjonowania rodziny w ich środowisku społecznym .
Prowadzona w szczególności z : 1. osobami i rodzinami w
celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i
samodzielności życiowej,
2. ze społecznością lokalną.
Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla pełnoletnich
osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem
niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, w
odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe
lub epilepsję, oraz niewidomych, które nie wymagają
całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie
Miasta Zduńska Wola.

UWAGI

Na wniosek rodzica lub
438 233 634 prawnego opiekuna
Na wniosek rodzica lub
prawnego opiekuna

9.

11.

Dane kontaktowe,
telefon, e-mail

Poniedziałek - Piątek 8:00 15:00
Poniedziałek - Piątek 8:00 15:00
Poniedziałek - Piątek 8:00 15:00
Poniedziałek - Piątek 8:00 15:00
Poniedziałek - Piątek 8:00 15:00
Poniedziałek - Piątek 8:00 15:00

Szkoła dla Rodziców
Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci z
Zespołem Aspergera

8.

Realizator zadania

Dział Pomocy
Środowiskowej
Dział Świadczeń i
Usług
Dział Pomocy
Środowiskowej w tym
Zespół ds. Asysty
Rodzinnej i Zespół ds.
Przemocy/ Dział
Świadczeń i Usług w
Poniedziałek - Piątek 7:30 - tym Zespół ds. Usług i
15:30
Pomocy Społecznej

Poniedziałek - Piątek 7:30 - Dział Pomocy
15:30
Środowiskowej

Na wniosek rodzica lub
438 233 634 prawnego opiekuna
Na wniosek rodzica lub
438 233 634 prawnego opiekuna

43 823 53 26
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30

43 823 53 26
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30

43 823 53 82
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30

Dział Pomocy
Środowiskowej
Poniedziałek - Piątek 7:30 - Dział Świadczeń i
15:30
Usług

14.

Sprawienie pogrzebu

15.

Opłacanie składek odbywa się na podstawie określonych
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
Wydawanie decyzji potwierdzającej prawo ze środków publicznych. Wniosek wraz z kompletem
do świadczeń opieki zdrowotnej
dokumentów należy złożyć w tut. Ośrodku. Decyzja zostaje Poniedziałek - Piątek 7:30 finansowanych ze środków publicznych
wydana w ciągu 30-tu dni na okres do 90 dni.
15:30

16.

Opracowywanie i realizacja projektów
socjalnych

Ośrodek realizuje projekty socjalne min.
„Mieszkanie bez długu”, „Wspólnymi siłami”, „Bezpieczny
rejon",„Szansa dla ciebie”,„Karsznice dla Seniora”

Działalność Punktu ds. Przemocy w
Rodzinie

Zapewnienie wsparcia przez specjalistów takich jak: prawnik,
psycholog, specjalista ds. uzależnień, specjalista pracy
socjalnej i mediator. Poradnictwo jest świadczone osobom i
rodzinom, które mają problemy związane z przemocą w
rodzinie. Siedzibą Punktu ds. Przemocy w Rodzinie jest ZCI Poniedziałek - Piątek 7:30 „Ratusz”
15:30

17.

18.

19.

trum Opieki Socjalnej

Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez
gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Pogrzeb można
sprawić osobie nieubezpieczonej, która nie posiada bliskiej
rodziny podlegającej ubezpieczeniom społecznym.

Świetlica środowiskowa z siedzibą w ZCI „Ratusz”, działa w
strukturze Ośrodka w ciągu całego roku szkolnego. Zajęcia
ukierunkowane są na pracę z dziećmi z rodzin niewydolnych
Funkcjonowanie Świetlicy środowiskowej w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej.
Beneficjentami Miejskiego programu osłonowego
„Teleopieka dla osób wymagających wsparcia”, są osoby
samotne, samotnie gospodarujące i osoby w rodzinie.
Miejski Program osłonowy „Teleopieka dla Teleopieka pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa osób
osób wymagających wsparcia”
pozostających w domu bez opieki.

Poniedziałek - Piątek 7:30 15:30

Poniedziałek - Piątek 7:30 15:30

Poniedziałek - Piątek 7:30 15:30

20.

Świadczenie rzeczowe

Wydawanie skierowań na żywność do Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej i Parafii św. Pawła Apostoła oraz
skierowań na odzież do Fundacji Społeczno-Charytatywnej
„Aktywni w Potrzebie”

21.

Udzielenie pomocy w ramach programu
„Posiłek w szkole i w domu”

Opłacenie przez tut. Ośrodek jednego gorącego posiłku
(obiadu) dla dzieci w placówkach oświatowych.

Poniedziałek - Piątek 7:30 15:30

Wsparcie asystenta rodziny

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o indywidualny
plan pracy z rodziną. Ze wsparcia asystenta rodziny
korzystają rodziny z problemami opiekuńczowychowawczymi.

Poniedziałek - Piątek 7:30 15:30

22.

Poniedziałek - Piątek 7:30 15:30

43 823 53 26
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30

43 823 53 26
Dział Pomocy
Informacji udzielają
Środowiskowej
pracownicy w MOPS
Dział Świadczeń i
COS w godzinach: 7:30Usług
15:30
43 823 53 26 lub 43 823
53 95
Dział Pomocy
Informacji udzielają
Środowiskowej
pracownicy w MOPS
Dział Świadczeń i
COS w godzinach: 7:30Usług
15:30
43 823 53 96
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7.3015.30 oraz pracownicy
Dział Pomocy
Punktu ds. Przemocy w
Środowiskowej w tym Rodzinie
Zespół ds. Przemocy w 724 901 986
Rodzinie
724 901 982
43 823 53 95 Informacji
udzielają pracownicy w
MOPS COS w
godzinach: 7.30-15.30
Zajęcia odbywają się od
pon. do pt. w godz. od
15.00 do 19.00.
natomiast podczas
Dział Pomocy
wakacji od godz. 11.00
Środowiskowej
do 14.00.
43 823 53 87
Dział Pomocy
Informacji udzielają
Środowiskowej
pracownicy w MOPS
Dział Świadczeń i
COS w godzinach: 7:30Usług
15:30
43 823 53 26
Dział Pomocy
Informacji udzielają
Środowiskowej
pracownicy w MOPS
Dział Świadczeń i
COS w godzinach: 7:30Usług
15:30
43 823 53 26
Dział Pomocy
Informacji udzielają
Środowiskowej
pracownicy w MOPS
Dział Świadczeń i
COS w godzinach: 7:30Usług
15:30
43 823 53 73
Dział Pomocy
Informacji udzielają
Środowiskowej w tym pracownicy w MOPS
Zespół ds. Asysty
COS w godzinach: 7:30Rodzinnej
15:30

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki So

23.

Klub Seniora

24.

Dom Pomocy Społecznej

43 823 53 95
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30
Dział Pomocy
Spotkania w Klubie
Celem działalności Klubu jest aktywizacja i integracja
Środowiskowej
Seniora odbywają się co
społeczna osób starszych i niepełnosprawnych. Siedzibą
Poniedziałek - Piątek 7:30 - Dział Świadczeń i
środę w godz. 13:00Klubu jest ZCI „Ratusz” i filia MDK os. Karsznice
15:30
Usług
15:00
Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
Dział Pomocy
43 823 53 20
mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu,
Środowiskowej, Dział Informacji udzielają
małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice,
Świadczeń i Usług w
pracownicy w MOPS
dziadkowie) – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. Poniedziałek - Piątek 7:30 - tym Zespół ds. Usług i COS w godzinach: 7:302 ustawy o pomocy społecznej.
15:30
Pomocy Społecznej
15:30

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:
osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
lub osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a
także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni Poniedziałek - Piątek 7:30 nie mogą takiej pomocy zapewnić.
15:30

Dział Świadczeń i
Usług – Zespół ds.
Usług i Pomocy
Społecznej

Osoby bezdomne mogą skorzystać z następujących form
pomocy: noclegu, wyżywienia, objęciem świadczeniem
zdrowotnym, otrzymaniem odzieży i środków higienicznych, Poniedziałek - Piątek 7:30 pomoc w leczeniu uzależnień, porady prawnej i tym podobne. 15:30

Dział Świadczeń i
Usług – Zespół ds.
Usług i Pomocy
Społecznej

25.

26.

27.

Pomoc dla osób bezdomnych
Zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi
dodatkami:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
- dodatek z tytułu samotnego
wychowywania dziecka
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka
w rodzinie wielodzietnej
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego
- jednorazowa zapomoga z tytułu
urodzenia dziecka

28.

Świadczenie rodzicielskie

29.

Świadczenie „Za życiem”

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami mają na celu częściowe
pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawane są
na podstawie złożonego wniosku i wydanej decyzji. Warunki
Dział Świadczeń i
otrzymania danej pomocy są określone przez ustawodawcę i Poniedziałek - Piątek 7:30 - Usług - Sekcja
zróżnicowane w zależności od danej usługi.
15:30
Świadczeń Rodzinnych
Może być przyznane osobom, które urodziły dziecko, a które
nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia
macierzyńskiego. Uprawnieni do tego świadczenia będą więc
między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w
urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę
na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się
żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem
albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu wystąpić może:
matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun
faktyczny.

43 823 53 95
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30
43 823 53 95
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30

43 823 53 84
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30

43 823 53 84
Informacji udzielają
Dział Świadczeń i
pracownicy w MOPS
Poniedziałek - Piątek 7:30 - Usług - Sekcja
COS w godzinach: 7:3015:30
Świadczeń Rodzinnych 15:30
43 823 53 84
Informacji udzielają
Dział Świadczeń i
pracownicy w MOPS
Poniedziałek - Piątek 7:30 - Usług - Sekcja
COS w godzinach: 7:3015:30
Świadczeń Rodzinnych 15:30

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w
trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie.

34.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
Dział Świadczeń i
raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
Poniedziałek - Piątek 7:30 - Usług – Zespół ds.
stypendium szkolnego.
15:30
Realizacji Świadczeń

35.

Wynagrodzenie należne opiekunowi z
tytułu sprawowania opieki przyznawane
przez sąd

Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez
sąd. Obliczone w stosunku miesięcznym nie może
przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia za okres
poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

31.

32.

33.

36.

37.

38.
ba Sądowa

43 823 53 84
Informacji udzielają
Dział Świadczeń i
pracownicy w MOPS
Poniedziałek - Piątek 7:30 - Usług - Sekcja
COS w godzinach: 7:3015:30
Świadczeń Rodzinnych 15:30

Świadczenia opiekuńcze przyznawane są na podstawie
złożonego wniosku i wydanej decyzji. Warunki otrzymania
danej pomocy są określone przez ustawodawcę i
zróżnicowane w zależności od danej usługi.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której prawo do
świadczenia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na
podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o
zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z
dniem 1 lipca 2013 r.
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica
alimenty, jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.
Świadczenia przysługują na dziecko do ukończenia przez nie
18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do
ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się ono w szkole
lub szkole wyższej.

30.

39.

Świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny
- specjalny zasiłek opiekuńczy
- świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek dla opiekuna

43 823 53 84
Informacji udzielają
Dział Świadczeń i
pracownicy w MOPS
Poniedziałek - Piątek 7:30 - Usług - Sekcja
COS w godzinach: 7:3015:30
Świadczeń Rodzinnych 15:30

43 823 53 84
Informacji udzielają
Dział Świadczeń i
pracownicy w MOPS
Poniedziałek - Piątek 7:30 - Usług - Sekcja
COS w godzinach: 7:3015:30
Świadczeń Rodzinnych 15:30
43 823 53 87
Informacji udzielają
Dział Świadczeń i
pracownicy w MOPS
Poniedziałek - Piątek 7:30 - Usług – Zespół ds.
COS w godzinach: 7:3015:30
Realizacji Świadczeń 15:30

Dział Świadczeń i
Poniedziałek - Piątek 7:30 - Usług – Zespół ds.
15:30
Realizacji Świadczeń

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do wszystkich rodzin
Dział Świadczeń i
zamieszkałych na terenie miasta Zduńska Wola, niezależnie Poniedziałek - Piątek 7:30 - Usług – Zespół ds.
od dochodów.
15:30
Realizacji Świadczeń

43 823 53 87
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30
43 823 53 87
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30
43 823 53 87
Informacji udzielają
pracownicy w MOPS
COS w godzinach: 7:3015:30

Karta Dużej Rodziny
Wywiady środowiskowe w postępowaniu
wyjaśniającym i przygotowawczym w
sprawach dotyczących:
- nieletnich;
- wglądu w wychowanie, ograniczenia
władzy rodzicielskiej;
- kontaktów małoletnich z rodzicami;
- umieszczenia małoletnich w placówce,
- leczenia od uzależnień,
- ubezwłasnowolnionych, np. umieszczania
w DPS.
Dyżury kuratorów w godz. 9:00 – 14:00

Dyżury kuratorów w godz.
9:00 – 14:00

Kuratorzy zawodowi
rodzinni tel. sekretariatu
zespołu 0-43 824 18 59

Dyżury kuratorów w godz. 9:00 – 14:00

Dyżury kuratorów w godz.
9:00 – 14:00

Kuratorzy zawodowi
rodzinni tel. sekretariatu
zespołu 0-43 824 18 59

Dyżury kuratorów w godz.
9:00 – 14:00

Kuratorzy zawodowi
rodzinni tel. sekretariatu
zespołu 0-43 824 18 59

Nadzory nad nieletnimi

Odbieranie osoby podlegającej władzy
rodzicielskiej lub opiece

Dyżury kuratorów w godz. 9:00 – 14:00

Kuratorska Służba Są

40.

Udział w kontaktach rodziców z dziećmi

41.

Udział w pracach Zespołu
Interdyscyplinarnego

Dyżur wtorek, środa w godz. 9:00 – 14:00

42.

Udział w pracach grupy roboczej

Dyżury kuratorów w godz. 9:00 – 14:00

43.

Nadzory nad rodzinami, rodzinami
zastępczymi, udzielanie pomocy w
wychowaniu małoletnich

44.

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin im św.
Maksymiliana Kolbe Jednidrugim

45.

46.

47.

Nadzory nad przebiegiem leczenia
odwykowego
Wywiady kontrolne na zlecenie sądu w
nadzorach powierzonych, w rodzinach
zastępczych i w sprawach osób
ubezwłasnowolnionych częściowo lub
całkowicie

Dyżury kuratorów w godz. 9:00 – 14:00

Dyżury kuratorów w godz. 9:00 – 14:00

Dyżury kuratorów w godz. 9:00 – 14:00

Dyżury kuratorów w godz.
9:00 – 14:00

Kuratorzy zawodowi
rodzinni tel. sekretariatu
zespołu 0-43 824 18 59

Dyżur wtorek, środa w
godz. 9:00 – 14:00
Dyżury kuratorów w godz.
9:00 – 14:00

Kuratorzy zawodowi
rodzinni tel. sekretariatu
zespołu 0-43 824 18 59
Kierownik zespołu 043 824 18 41

Dyżury kuratorów w godz.
9:00 – 14:00

Kuratorzy zawodowi
rodzinni tel. sekretariatu
zespołu 0-43 824 18 59

Dyżury kuratorów w godz.
9:00 – 14:00

Kuratorzy zawodowi
rodzinni tel. sekretariatu
zespołu 0-43 824 18 59

Kuratorzy zawodowi
rodzinni tel. sekretariatu
zespołu 0-43 824 18 59

"Pilot Pomocy"

Dyżury kuratorów w godz.
Dyżury kuratorów w godz. 9:00 – 14:00
9:00 – 14:00
Sieć wsparcia osób starszych i samotnych „Pilot
Pomocy”.Urządzenie pilot pomocy umożliwia osobom
chorym, starszym i samotnym przy użyciu jednego przycisku
podłączonego do sieci telefonicznej wysłać sygnał do
wskazanych osób /członków rodziny sąsiadów/ o potrzebie
pomocy w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, upadku
lub w innych przypadkach losowych. Urządzenie
przekazywane jest rotacyjnie nieodpłatnie, użytkownik ponosi Od poniedziałku do piątku
koszty eksploatacyjne doładowania.
od godz 9 do godz 17

Uczniowie ZSE w
Zduńskiej Woli

Stowarzyszenie
Jednidrugim 501565370
biuro@jednidrugim.org

Usługa towarzyszenia dla użytkowników
urządzenia pilot pomocy.

Realizowana przez wolontariuszy -uczniów szkół
zduńskowolskich polegająca na odwiedzaniu, drobnych
zakupach, pracach porządkowych, rozmowie w mieszkaniu
podopiecznychStanowi równocześnie funkcje terapeutyczna
dla osób starszych, a wychowawcza dla wolontariuszy.

Uczniowie szkol
podstawowych,
harcerze

Stowarzyszenie
Jednidrugim 501565370
biuro@jednidrugim.org

warsztaty i szkolenia w zakresie
problematyki geriatrycznej.
48.

Od poniedziałku do piątku
od godz 14 do godz 18

Organizowanie wykładów i warsztatów dla zainteresowanych
grup odbiorców tematyką zdrowia ,opieki ,pielęgnacji i
innych tematów z zakresu geriatrii i gerontologii

Wykładowca wg
tematyki

49.

strategia rozwiązywania problemów
społecznych

Opracowanie i realizacja strategii powiatowej

Od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30

50.

Prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa

Ustalenie wizyty u psychologa, prawnika (uzgadniane
telefonicznie)

Od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30

51.

Organizowanie opieki w rodzinach
zastępczych

Organizowanie opieki w rodzinach zastępczych

Od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30

Pracownik socjalny

Stowarzyszenie
Jednidrugim 501565370
biuro@jednidrugim.org
Alicja Sowińska,
piecza@pcprzdunskawo
la.pl
tel. (43) 824-99-99
Justyna Wojtkiewicz
poik@pcprzdunskawola.
pl
tel. (43) 824-99-99
Alicja Sowińska, Paulina
Walczak
piecza@pcprzdunskawo
la.pl
Anna Majewska
swiadczenia@pcprzdun
skawola.pl
tel. (43) 824-99-99

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli

52.

53.

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub
opieki rodziców
częściowo pozbawionym opieki rodziców

Przyznawanie pomocy pieniężnej

Od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30

Pomoc pienięzna na usamodzielnienie oraz na
kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki
opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i
socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny
zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe
Od poniedziałku do piątku
ośrodki wychowawcze
w godz. 7:30 – 15:30

Pomoc w integracji

Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających
trudności w przystosowaniu się do życia

55.

Prowadzenie i rozwój infrastruktury

Infrastruktura domów pomocy społecznej o zasięgu
Od poniedziałku do piątku
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób w godz. 7:30 – 15:30

56.

Prowadzenie mieszkań chronionych oraz
powiatowych ośrodków wsparcia

Prowadzenie mieszkań chronionych oraz powiatowych
ośrodków wsparcia

Od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30

57.

Prowadzenie ośrodków interwencji
kryzysowe

Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowe

Od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30

Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach

Od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30

54.

58.
59.

Udzielanie informacji

Od poniedziałku do piątku
w godz. 7:30 – 15:30

Alicja Sowińska, Paulina
Walczak
piecza@pcprzdunskawo
la.pl
Anna Majewska
swiadczenia@pcprzdun
skawola.pl
tel. (43) 824-99-99
Usamodzielniane osoby
z rodzin zastępczych
oraz placówki
opiekuńczo wychowawczej
Alicja Sowińska,
piecza@pcprzdunskawo
la.pl
tel. (43) 824-99-99
Usamodzielnianie osoby
ze specjalnych
ośrodków szkolno –
wychowawczych i
młodzieżowy ośrodek
wychowawczy
Justyna Wojtkiewicz
swiadczenia@pcprzdun
skawola.pl
tel. (43) 824-99-99
Anna Majewska
swiadczenia@pcprzdun
skawola.pl
tel. (43) 824-99-99
Katarzyna Ziółkowska,
Marlena Baraniecka
rehabilitacja@pcprzduns
kawola.pl
tel. (43) 824-99-99
Justyna Wojtkiewicz,
Anna Majewska
swiadczenia@pcprzdun
skawola.pl
tel. (43) 824-99-99
Justyna Wojtkiewicz,
Anna Majewska
swiadczenia@pcprzdun
skawola.pl
tel. (43) 824-99-99
Justyna Wojtkiewicz
poik@pcprzdunskawola.
pl
tel. (43) 824-99-99
Alicja Sowińska
piecza@pcprzdunskawo
la.pl
Justyna Wojtkiewicz,
Anna Majewska
swiadczenia@pcprzdun
skawola.pl
tel. (43) 824-99-99

Wnioski są rozpatrywane na
bieżąco do momentu
wyczerpania się środków
finansowych otrzymanych z
PFRON

Poradnia Uzależnień w Zduńskiej Woli

60.

Konsultacje psychiatryczne

61.

Porady diagnostyczne, porady
terapeutyczne, sesje psychoterapii
indywidualnej

62.

Psychoterapia grupowa

63.

Konsultacje małżeńskie

64.

Sesje edukacyjne dla członków rodzin
osób uzależnionych

65.

66.

67.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Prowadzenie wsparcia psychologicznego

Sporządzanie i realizacja indywidualnych
planów rehabilitacji

Jednorazowe świadczenie w cyklu porad diagnostycznych
dotyczące rozpoznania jednostki chorobowej (uzależnienie,
współuzależnienie, syndrom DDA). Obejmuje osoby dorosłe.
Świadczenie realizowane w ramach kontraktu z NFZ.
Wymaga założenia historii choroby. Czas oczekiwania od
jednego do dwóch tygodni.
Świadczenia realizowane doraźnie bądź w określonym cyklu
terapeutycznym (osoby uzależnione w cyklu
trzymiesięcznym, osoby współuzależnione i z syndromem
DDA w cyklu rocznym). Przeznaczone dla osób dorosłych:
uzależnionych, współuzależnionych, z syndromem DDA.
Świadczenie realizowane w ramach kontraktu z NFZ.
Wymaga założenia historii choroby. Czas oczekiwania od
jednego do czternastu dni.
Świadczenie realizowane w określonym cyklu
terapeutycznym dwuetapowym (każdy z etapów obejmuje
czas ok. czterech miesięcy). Przeznaczony dla osób
dorosłych uzależnionych chemicznie. Świadczenie
realizowane w ramach kontraktu z NFZ. Wymaga założenia
historii choroby. Czas oczekiwania od jednego do czternastu
dni.
Konsultacje realizowane doraźnie lub w cyklu
krótkoterminowej terapii par (cykl obejmuje ok. dziesięciu
spotkań). Przeznaczone dla par, w których jedna z osób jest
uzależniona. Czas oczekiwania od jednego do czternastu
dni.
Comiesięczne spotkania realizowane w ramach cyklu
spotkań grupowych. Przeznaczone dla osób dorosłych
członków rodzin osób uzależnionych. Czas oczekiwania do
jednego miesiąca.

Poradnia Leczenia
Uzależnień w godz. 8.00 –
12.00
Lekarz psychiatra

43 824 51 70
informacji udziela
kierownik

Poradnia Leczenia
Specjaliści
Uzależnień w godz. 8.00 – psychoterapii
12.00
uzależnień

43 824 51 70
informacji udziela
kierownik

Poradnia Leczenia
Specjaliści
Uzależnień w godz. 8.00 – psychoterapii
12.00
uzależnień

43 824 51 70
informacji udziela
kierownik

Pacjenci objęci określonym
cyklem terapeutycznym pracują
w oparciu o kontrakt
terapeutyczny.
Pacjenci objęci określonym
cyklem terapeutycznym pracują
w oparciu o kontrakt
terapeutyczny. Rozpoczęcie
cyklu jest poprzedzone
poradami diagnostycznymi i
sesjami psychoterapii
indywidualnej.

Poradnia Leczenia
Specjaliści
Uzależnień w godz. 8.00 – psychoterapii
12.00
uzależnień

43 824 51 70
informacji udziela
kierownik

Warunkiem korzystania z cyklu
krótkoterminowej terapii par jest
podjęcie leczenia przez osobę
uzależnioną.

Poradnia Leczenia
Specjaliści
Uzależnień w godz. 8.00 – psychoterapii
12.00
uzależnień

43 824 51 70
informacji udziela
kierownik

WTZ w Zduńskiej Woli
wsparcie dla uczestników WTZ (osób z niepełnosprawnością Poniedziałek - piątek 7:00 posiadających wskazania do terapii zajęciowej)
15:00

tel. 534 222 061
e-mail:
wtz.zdunskawola@gmail
.com
https://www.facebook.co
m/WTZ-Zduńska-Wola

WTZ w Zduńskiej Woli
Poniedziałek - piątek 7:30 14:30

tel. 534 222 061
e-mail:
wtz.zdunskawola@gmail
.com
https://www.facebook.co
m/WTZ-Zduńska-Wola

WTZ w Zduńskiej Woli
Poniedziałek - piątek 7:00 Sporządzanie i realizacja indywidualnych planów rehabilitacji 15:00

tel. 534 222 061
e-mail:
wtz.zdunskawola@gmail
.com
https://www.facebook.co
m/WTZ-Zduńska-Wola

wsparcie dla uczestników WTZ, kandydatów, byłych
uczestników i ich rodzin

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Tkalnia

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Wydawanie opinii psychologa

Realizacja treningu ekonomicznego z
uczestnikiem WTZ

Działania w zakresie integracji z lokalnym
środowiskiem

Zajęcia w zakresie rozwoju osobistego
uczestników WTZ

Rehabilitacja ruchowa połączona z
aktywizacją sportową

Wsparcie dla uczestników i członków ich
rodzin

74.

Zajęcia z zakresu teatroterapii i
muzykoterapii

75.

Współpraca z placówkami

Wydawanie opinii psychologa dla uczestników WTZ,
kandydatów, byłych uczestników

Realizacja treningu ekonomicznego z uczestnikiem WTZ

Działania w zakresie integracji z lokalnym środowiskiem. W
zależności od potrzeb i okoliczności

Zajęcia w zakresie rozwoju osobistego uczestników WTZ

Rehabilitacja ruchowa połączona z aktywizacją sportową

Wsparcie dla uczestników i członków ich rodzin w zakresie
pomocy społecznej – informowanie, kierowanie do
odpowiednich placówek, współpraca z jednostkami pomocy
społecznej z terenu powiatu zduńskowolskiego. Udzielanie
informacji o prawach i uprawnieniach

WTZ w Zduńskiej Woli
Poniedziałek - piątek 7:00 15:00

tel. 534 222 061
e-mail:
wtz.zdunskawola@gmail
.com
https://www.facebook.co
m/WTZ-Zduńska-Wola

WTZ w Zduńskiej Woliek
Poniedziałek- piątek 7:30 14:30

tel. 534 222 061
e-mail:
wtz.zdunskawola@gmail
.com
https://www.facebook.co
m/WTZ-Zduńska-Wola

W zależności od potrzeb i
okoliczności

WTZ w Zduńskiej Woli
tel. 534 222 061
e-mail:
wtz.zdunskawola@gmail
.com
https://www.facebook.co
m/WTZ-Zduńska-Wola

WTZ w Zduńskiej Woli
Poniedziałek 9:00 - 11:00

tel. 534 222 061
e-mail:
wtz.zdunskawola@gmail
.com
https://www.facebook.co
m/WTZ-Zduńska-Wola

WTZ w Zduńskiej Woli
Poniedziałek - piątek 7:00 15:00

tel. 534 222 061
e-mail:
wtz.zdunskawola@gmail
.com
https://www.facebook.co
m/WTZ-Zduńska-Wola

WTZ w Zduńskiej Woli
Poniedziałek - piątek 7:00 15:00

tel. 534 222 061
e-mail:
wtz.zdunskawola@gmail
.com
https://www.facebook.co
m/WTZ-Zduńska-Wola

WTZ w Zduńskiej Woli
Poniedziałek - piątek 7:30 Zajęcia z zakresu teatroterapii i muzykoterapii
14:30
Współpraca z placówkami, które w zakresie swoich działań WTZ w Zduńskiej Woli
realizują zadania zgodne z działaniami WTZ, np. ŚDS, DPS, Poniedziałek - piątek 7:30 Dom Dziecka
14:30

tel. 534 222 061
e-mail:
wtz.zdunskawola@gmail
.com
https://www.facebook.co
m/WTZ-Zduńska-Wola

Kierownik WTZ

76.

Pośrednictwo pracy - zamknięte

77.

Pośrednictwo pracy - otwarte

78.

Giełdy pracy

79.

Poradnictwo zawodowe

80.

Finansowanie kosztów kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawcy
ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego

y w Zduńskiej Woli

81.

Finansowanie szkoleń bezrobotnych

82.

Dofinansowanie zatrudnienia - Prace
interwencyjne

83.

Dofinansowanie zatrudnienia - Roboty
publiczne

84.

Dofinansowanie zatrudnienia - Staże

Oferty pracy dostępne tylko dla osób bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP (dane pracodawcy są
nieupublicznione; do pracodawcy wydawane są skierowania
do pracy)
Udzielanie informacji na temat ofert pracy osobom
zarejestrowanym i niezarejestrowanym w PUP (dane
pracodawcy są upublicznione)
Organizowane na wniosek pracodawcy, lub z inicjatywy
urzędu, w terminach ustalonych z pracodawcą
Poradnictwo indywidualne uzależnione od potrzeb klienta
(bezrobotnego lub pracodawcy), realizowane w terminach
ustalonych z doradcą zawodowym.
Poradnictwo grupowe realizowane na podstawie zgłoszenia
bezrobotnego, według ustalonego planu porad i informacji
grupowych.
Poradnictwo grupowe realizowane przy współpracy z
Centrum Informacji i Planowania Kariery w Sieradzu
Na wniosek pracodawcy, w terminach ogłoszonych naborów,
Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni. Wniosek musi
spełniać przynajmniej jeden z priorytetów określonych przez
ministra na dany rok.
O środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może
ubiegać się pracodawca zatrudniający przynajmniej 1
pracownika na umowę o pracę
Na wniosek bezrobotnego uzasadniającego celowość
szkolenia (preferowane są wnioski z deklaracją zatrudnienia)
Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni.
Do wyczerpania środków PUP finansuje koszty szkolenia i
stypendium szkoleniowego dla osoby skierowanej na
szkolenie
Na wniosek pracodawcy, organizowane są prace
interwencyjne, rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni. Na
podstawie umowy PUP kieruje bezrobotnego do pracodawcy.
Maksymalna kwota refundacji dla pracodawcy to kwota nie
wyższa niż 100 % podstawowej wysokości zasiłku dla
bezrobotnych, przyznawana na okres nie dłuższy niż 6
miesięcy.
Na wniosek organizatora robót publicznych (gmina, powiat,
organizacje pozarządowe), rozpatrzenie wniosku w terminie
30 dni. Na podstawie umowy PUP kieruje bezrobotnego do
organizatora.
Maksymalna kwota refundacji wynosi do 50% przeciętnego
wynagrodzenia na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Pracodawca / przedsiębiorca (Organizator) składa wniosek,
który jest opiniowany w ciągu 30 dni. Realizacja następuje w
zależności od posiadanych środków finansowych. Staże
organizowane są na okres do:
- 12 miesięcy dla osób poniżej 30 r.ż.
- 6 miesięcy dla osób powyżej 30 r. ż.
PUP finansuje osobie odbywającej staż koszty badań
lekarskich i stypendium stażowego. Organizator nie ponosi
kosztów stażu.

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Pok. 1 - tel. 43 823 23
27 wew. 265
Pok. 3 - tel. 43 823 23
27 wew. 258
Pok. 8 - tel. 43 823 23
27 wew. 264

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30
Poniedziałek - piątek 8.00 14.00

Pok. 9 - tel. 43 823 23
27 wew. 262
Pok. 9 - tel. 43 823 23
27 wew. 262

Poniedziałek - piątek 8.00 14.00

Pok. 1 - tel. 43 823 23
27 wew. 265
Pok. 8 - tel. 43 823 23
27 wew. 264

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Pok. 2 - tel. 43 823 23
27 wew. 257

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Pok. 2 - tel. 43 823 23
27 wew. 257

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Pok. 19 - tel. 43 823 23
27 wew. 280

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Pok. 19 - tel. 43 823 23
27 wew. 280

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Pok. 19 - tel. 43 823 23
27 wew. 280

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Wo

87.

Na wniosek pracodawcy, w terminach ogłoszonych naborów,
Dofinansowanie zatrudnienia - Refundacja Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni. Refundacja
kosztów wyposażenia lub doposażenia
przysługuje w wysokości określonej w umowie, nie wyższej
stanowisk pracy
jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.
Gmina składa plan potrzeb na prace społeczno-użyteczne do
31.01. na dany rok. Plan potrzeb rozpatrywany jest w ciągu
30 dni od złożenia. Na podstawie zawartego porozumienia
między gminą a PUP przyznawane jest przedmiotowe
Dofinansowanie zatrudnienia - Prace
wsparcie, na które kierowane są osoby bezrobotne bez
społecznie użyteczne
prawa do zasiłku.
Na wniosek bezrobotnego, w terminach ogłoszonych
naborów, rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni. Na
rozpoczęcie działalności gospodarczej można otrzymać
Dofinansowanie zatrudnienia - Przyznanie bezzwrotne środki w wysokości określonej w umowie, nie
środków na podjęcie działalności
wyższej jednak niż 6-krotność wysokości przeciętnego
gospodarczej
wynagrodzenia.

88.

Wsparcie dla osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności
Finansowanie szkoleń dla osób
bezrobotnych lub poszukujących pracy z
orzeczonym stopniem niepełnosprawności

85.

86.

Na uzasadniony wniosek bezrobotnego lub poszukującego
pracy z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni.
Finansowane są koszty szkolenia i stypendium
szkoleniowego dla osoby skierowanej na szkolenie.

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Pok. 18 - tel. 43 823 23
27 wew. 279

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Pok. 19 - tel. 43 823 23
27 wew. 280

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Pok. 18 - tel. 43 823 23
27 wew. 279

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Pok. 2 - tel. 43 823 23
27 wew. 257

93.

Na wniosek pracodawcy, w terminach ogłoszonych naborów,
Wsparcie dla osób z orzeczonym stopniem Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni. Refundacja
niepełnosprawności
przysługuje w wysokości określonej w umowie, do wysokości Poniedziałek - piątek 7:30 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
15:30
Wsparcie dla osób z orzeczonym stopniem Zwrot kosztów związanych z adaptacją pomieszczeń,
niepełnosprawności
urządzeń, zakupu urządzeń i oprogramowania do potrzeb
pracowników
Wsparcie dla osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności
Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego
osobie niepełnosprawnej
Na uzasadniony wniosek bezrobotnego do 30 r.ż. który
uprawdopodobni podjęcie zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej. Rozpatrzenie wniosku w terminie 30 dni.
W ramach bonu finansowane są koszty szkolenia do
Bon szkoleniowy
wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia.
Na wniosek bezrobotnego do 30r. ż. który zamierza podjąć
zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub rozpocząć
działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego
zamieszkania. Odległość musi wynosić co najmniej 80 km lub
czas dojazdu i powrotu musi przekraczać co najmniej 3 godz.
dziennie.
Wymagany okres zatrudnienia 6 miesięcy w okresie 8
miesięcy.
Wysokość dofinansowania do 200% przeciętnego
Bon na zasiedlenie
wynagrodzenia.

94.

Na wniosek osoby bezrobotnej uprawnionej do zasiłku jeżeli:
- w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęła
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje
wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za
pracę;
- z własnej inicjatywy podjęła zatrudnienie lub inną pracę
Poniedziałek - piątek 7:30 zarobkową. Decyzja wydana jest w terminie do 30 dni.
15:30

89.

90.

91.

92.

Dodatek aktywizacyjny

Pok. 18 - tel. 43 823 23
27 wew. 279

Pok. 2 - tel. 43 823 23
27 wew. 257

Pok. 1 - tel. 43 823 23
27 wew. 265
Pok. 3 - tel. 43 823 23
27 wew. 258
Pok. 8 - tel. 43 823 23
27 wew. 264

Pok. 5 - tel. 43 823 23
27 wew. 266

95.

Zasiłek dla bezrobotnych

96.

Eures

97.

Zatrudnienie cudzoziemców

98.

Funkcjonowanie Klubu Dziecięcego
Trampolina

99.

100.

yszenie "Trampolina dla Polski" Oddział w Zduńskiej Woli

101.

102.

103.

104.

Funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego
Trampolina

Funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego Księży Orionistów w
Warszawie

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na wniosek
bezrobotnego jeżeli spełnia warunki wynikające z art. 71.
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Dla osób zarejestrowanych i niezarejestrowanie
zainteresowanych podjęciem pracy za granicą.
Pracodawca składa oświadczenie o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi bądź wniosek o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium
RP.
Świetlica środowiskowa jest skierowana dla dzieci
maksymalnie do 6 klasy szkoły podstawowej. Warunkiem
uczestnictwa w zajęciach jest wypełnienia i podpisanie
formularza przez rodzica/ opiekuna prawnego. Uczęszczanie
do klubu jest w pełni darmowe.
Klub Młodzieżowy jest skierowany dla młodzieży od 7 klasy
do końca szkoły, studentów oraz młodych dorosłych.
Warunkiem uczestnictwa w klubie jest wypełnienia
formularza i podpisanie przez rodzica/ opiekuna prawnego w
przypadku osób niepełnoletnich. Uczęszczanie do klubu jest
w pełni darmowe.
W ramach profilaktyki organizujemy koncerty i inne
wydarzenia profilaktyczne we współpracy ze szkołami z
terenu miasta i powiatu zduńskowolskiego.
Do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów w
Warszawie przy ul. Barskiej 4 przyjmowani są chłopcy w wieku 14-17 lat,
wobec których Wydział Rodzinny i Nieletnich właściwego im Sądu
Rejonowego orzekł zastosowanie środka wychowawczego, w postaci
umieszczenia w placówce resocjalizacyjnej.

Żeby otrzymać pomoc (darmową) należy:
1. Umówić się na spotkanie (osobiście/telefonicznie) z osobą
pierwszego kontaktu w Zduńskiej Woli.
Udzielenie pomocy prawnej w ramach
2. Uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu
projektu „Ośrodek Pomocy
przestępstwem lub osobie najbliższej
Pokrzywdzonym Przestępstwem w
3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych
Zduńskiej Woli”
przez osobę pierwszego kontaktu.
Żeby otrzymać pomoc (darmową) należy:
1. Umówić się na spotkanie (osobiście/telefonicznie) z osobą
pierwszego kontaktu w Zduńskiej Woli.
Udzielenie pomocy finansowej w ramach 2. Uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu
projektu „Ośrodek Pomocy
przestępstwem lub osobie najbliższej
Pokrzywdzonym Przestępstwem w
3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych
Zduńskiej Woli”
przez osobę pierwszego kontaktu.
Żeby otrzymać pomoc (darmową) należy:
1. Umówić się na spotkanie (osobiście/telefonicznie) z osobą
pierwszego kontaktu w Zduńskiej Woli.
Udzielenie pomocy psychologiczno2. Uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu
terapeutycznej w ramach projektu
przestępstwem lub osobie najbliższej
„Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym
3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych
Przestępstwem w Zduńskiej Woli”
przez osobę pierwszego kontaktu.
Żeby otrzymać pomoc (darmową) należy:
1. Umówić się na spotkanie (osobiście/telefonicznie) z osobą
pierwszego kontaktu w Zduńskiej Woli.
2. Uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu
Udzielenie schronienia w ramach projektu przestępstwem lub osobie najbliższej
„Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym
3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych
Przestępstwem w Zduńskiej Woli”
przez osobę pierwszego kontaktu.

Pok. 6 - tel. 43 823 23
27 wew. 254
Pok. 9 - tel. 43 823 23
27 wew. 262

8:00 - 14:00
Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Poniedziałek - piątek 7:30 15:30

Poniedziałek - piątek 15:00 Wychowawcy oraz
- 18:00
wolontariusze

Pok. 9 - tel. 43 823 23
27 wew. 262
https://www.facebook.co
m/KlubDzieciecyTrampo
lina/
trampolinazdwola@gmai
l.com

Poniedziałek - sobota
16:00 - 18:00

https://www.facebook.co
m/KlubDzieciecyTrampo
lina/
trampolinazdwola@gmai
l.com

Wychowawcy oraz
wolontariusze

Adres:
ul. Barska 4
02-315 Warszawa
tel. +48 22 822 02 80
fax. +48 22 822 01 17
Pedagog, wychowawcy http://barskaorione.pl/

Poniedziałek - wtorek 13:00 - 20:00
osoba pierwszego
Środa Piątek - 8:00 - 15:00 kontaktu; koordynator
Sobota 10:00 - 14:00
projektu

Poniedziałek - wtorek 13:00 - 20:00
osoba pierwszego
Środa Piątek - 8:00 - 15:00 kontaktu; koordynator
Sobota 10:00 - 14:00
projektu

Poniedziałek - wtorek 13:00 - 20:00
osoba pierwszego
Środa Piątek - 8:00 - 15:00 kontaktu; koordynator
Sobota 10:00 - 14:00
projektu

Poniedziałek - wtorek 13:00 - 20:00
osoba pierwszego
Środa Piątek - 8:00 - 15:00 kontaktu; koordynator
Sobota 10:00 - 14:00
projektu

Tel. 43 659 20 09
Informacji udzielają
osoby pierwszego
kontaktu codziennie
przez całą dobę
pokrzywdzeni.trampolin
a@gmail.com
Tel. 43 659 20 09
Informacji udzielają
osoby pierwszego
kontaktu codziennie
przez całą dobę
pokrzywdzeni.trampolin
a@gmail.com
Tel. 43 659 20 09
Informacji udzielają
osoby pierwszego
kontaktu codziennie
przez całą dobę
pokrzywdzeni.trampolin
a@gmail.com
Tel. 43 659 20 09
Informacji udzielają
osoby pierwszego
kontaktu codziennie
przez całą dobę
pokrzywdzeni.trampolin
a@gmail.com

Stowarzyszenie "
107.

Żeby otrzymać pomoc (darmową) należy:
1. Umówić się na spotkanie (osobiście/telefonicznie) z osobą
pierwszego kontaktu w Zduńskiej Woli.
Udzielenie pomocy tłumacza języka
2. Uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu
migowego oraz obcego w ramach projektu przestępstwem lub osobie najbliższej
„Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym
3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych
Przestępstwem w Zduńskiej Woli”
przez osobę pierwszego kontaktu.
Żeby otrzymać pomoc (darmową) należy:
1. Umówić się na spotkanie (osobiście/telefonicznie) z osobą
Pokrywanie kosztów świadczeń
pierwszego kontaktu w Zduńskiej Woli.
zdrowotnych oraz rehabilitacji w ramach
2. Uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu
projektu „Ośrodek Pomocy
przestępstwem lub osobie najbliższej
Pokrzywdzonym Przestępstwem w
3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych
Zduńskiej Woli”
przez osobę pierwszego kontaktu.
Żeby otrzymać pomoc (darmową) należy:
1. Umówić się na spotkanie (osobiście/telefonicznie) z osobą
Organizowanie oraz finansowanie szkoleń i pierwszego kontaktu w Zduńskiej Woli.
kursów podnoszących kwalifikacje
2. Uzupełnić wniosek o udzielenie pomocy pokrzywdzonemu
zawodowe w ramach projektu „Ośrodek
przestępstwem lub osobie najbliższej.
Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 3. Dołączyć do wniosku komplet dokumentów wskazanych
w Zduńskiej Woli”
przez osobę pierwszego kontaktu.

108.

Wydawanie żywności oraz odzieży

105.

106.

109.

arzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych

110.

111.

112.

113.

Poniedziałek - wtorek 13:00 - 20:00
osoba pierwszego
Środa Piątek - 8:00 - 15:00 kontaktu; koordynator
Sobota 10:00 - 14:00
projektu

Poniedziałek - wtorek 13:00 - 20:00
osoba pierwszego
Środa Piątek - 8:00 - 15:00 kontaktu; koordynator
Sobota 10:00 - 14:00
projektu

Poniedziałek - wtorek 13:00 - 20:00
osoba pierwszego
Środa Piątek - 8:00 - 15:00 kontaktu; koordynator
Sobota 10:00 - 14:00
projektu
Caritas przy parafii św.
Środa 9:00 - 11:00
Antoniego w Zduńskiej
Sobota 10:00 - 12:00
Woli
Tel. 43 823 27 40

1. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w
mieszkaniu treningowym

Caritas przy parafii św. Antoniego w Zduńskiej Woli
Centrum Profilaktyki i Wsparcia Młodzieży i Rodziny
Trampolina powstało dla nastolatków i ich rodziców, aby
zaoferować darmową pomoc w zakresie poradnictwa, terapii
psychologicznej, oraz tworzenia indywidualnych programów
rozwojowych. Zajmuje się też konsultacjami i mediacjami za
pośrednictwem mediatorów rodzinnych i rówieśniczych,
treningiem umiejętności społecznych, m.in. asertywności i
komunikacji.
W ramach działań profilaktycznych Centrum Profilaktyki i
Wsparcia organizuje również koncerty, turnieje, oraz inne
akcje dla młodzieży
Poniedziałek - piątek 8.00 14.00
Mieszkanie treningowe przeznaczone jest dla osób z
niepełnosprawnością ze znacznym lub umierakowanym
stopniem, dla osób z terenu miasta i gminy Zduńska Wola.
Mieszknie stanowi wsparcie jest formą pomocy społecznej
przygotowującą osoby do prowadzenia samodzielnego życia Poniedziałek-piątek 7.30pod opieką trenerów.
15.30

2. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych
3. Opracowywanie i realizacja projektów
skierowanych do osób z
niepełnosprawnością

Turnusy rehabilitacyjne organizaowane są dla osób z
niepełnosprawnościa wieloraką , którzy otrzymują
dofinanowanie z PEFRON. Stowarzyszenie udziala pomocy
w wypełnianiu i składaniu wniosków. Opiekę nad uczesnikami
turnusów pełnią członkowie zarządu Stowarzyszenia oraz
pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli.
Realizowane projekty: "Marsz z kijkami Nordik Walking", " Z
każdym dniem bardziej samodzielni", Festiwal Kolęd i
Pastorałek, Powiatowy Dzień Dziecka,

Poniedziałek-piątek 7.3015.30

informacji udzielają
członkowie zarządu
Stowarzyszenia
informacji udzielają
członkowie zarządu
Stowarzyszenia

4. Funkcjonowanie Świetlicy
Środowiskowej

Świetlica Środowiskowa z siedzibą w ZSS działa w ciągu
całego roku szkolnego, skupia członków Stowarzyszenia
oraz uczniów ZSS w Zduńskiej Woli. Zajęcia ukierunkowane
są na pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
głównie w stopniu głębokim, szeroko rozumiane
Poniedziałek-piątek 7.30usprawnianie i podniesienie jakości życia.
15.30

informacji udzielają
członkowie zarządu
Stowarzyszenia

Udzielanie pomocy psychologicznej

Tel. 43 659 20 09
Informacji udzielają
osoby pierwszego
kontaktu codziennie
przez całą dobę
pokrzywdzeni.trampolin
a@gmail.com
Tel. 43 659 20 09
Informacji udzielają
osoby pierwszego
kontaktu codziennie
przez całą dobę
pokrzywdzeni.trampolin
a@gmail.com
Tel. 43 659 20 09
Informacji udzielają
osoby pierwszego
kontaktu codziennie
przez całą dobę
pokrzywdzeni.trampolin
a@gmail.com

Poniedziałek-piątek 7.3015.30

Psycholog /terapeuta/
z Centrum Profilaktyki i
Wsparcia Młodzieży i
Rodziny
Tel. 601 644 977

informacji udzielają
członkowie zarządu
Stowarzyszenia

tel. 43 823 33 99

tel. 43 823 33 99

tel. 43 823 33 99

tel. 43 823 33 99

Stowarzysz
115.

116.

6. Wspracie dla rodziców i opiekunów osób Grupa wsparcia dla rodziców, spotkania ze specjalistami,
z niepełnosprawnościami
Poradny prawne, Pomoc w wypełnianiu wniosków
Udostepnienie konta celem zbiórki środków finansowych na
7. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku swoje dziecko z 1% podatku oraz organizacja zbiórek
publicznego
celowych
1. POMOC PSYCHOLOGICZNOwniosek rodzica, -wskazanie nauczyciela przedmiotowego,
PEDAGOGICZNA
wychowawcy,- dokumentacja specjalistyczna
(opinia/orzeczenie).
matematyka, j. angielski);

Poniedziałek-piątek 7.3015.30
Poniedziałek-piątek 7.3015.30
Poniedziałek-piątek 7.3015.30
Poniedziałek -piątek 7.3015.30

informacji udzielają
członkowie zarządu
Stowarzyszenia
informacji udzielają
członkowie zarządu
Stowarzyszenia
informacji udzielają
członkowie zarządu
Stowarzyszenia
pedagog szkolny,
psycholog, nauczyciel

tel. 43 823 33 99

tel. 43 823 33 99

tel. 43 823 33 99
tel. 43 823 31 43

zainteresowań);

117.
WSPARCIE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze - wniosek
rodzica

118.

120.

Poniedziałek -piątek 7.30 –
17.30

Poniedziałek -piątek 7.30 –
wniosek rodzica, zgloszenie ucznia, wskazanie wychowawcy 15.30
W ramach działań zapewniony jest uczestnikom gorący
Poniedziałek-piątek 7.30- zgodnie z kolejnością
Świadczenie usług w ramach
posiłek oraz dowóz do Ośrodka, a także innych instytucji
15.30
przyjęć
indywidualnych lub zespołowych treningów pomocowych.
samoobsługi i treningów umiejętności
społecznych polegających na nauce,
rozwijaniu lub podtrzymywaniu
umiejętności
w zakresie
czynności dnia codziennego i
funkcjonowania w życiu społecznym, m.in.
Treningu funkcjonowania w życiu
codziennym,
umiejętności interpersonalnych i
rozwijania problemów, umiejętności
komunikacyjnych, umiejętności spędzania
czasu wolnego, terapia ruchowa, inne
formy, inne zajęcia dostosowane
do indywidualnych potrzeb uczestników,
poradnictwo psychologiczne, pomoc w
załatwianiu spraw urzędowych i
poradnictwo socjalne, pomoc w dostępie
do niezbędnych świadczeń zdrowotnych,
niezbędną opiekę.
Doradztwo zawodowe

119.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Szkoła Podstawowa Nr 9 Z Odziałami integracyjnymi W Zduńskiej Woli

114.

5. Organizacja wyjazdów
okolicznościowych i spotkań

Festiwal Sportów Wodnych dla Osób Niepełnospranych w
Giżycku, wyjazdy do teatru i kina, wycieczki turystycznokrajoznawcze, Święto Pieczonego Ziemniaka, Wspólne
pieczenie pączków, Spotkania świąteczne połaczone z
poczęstunkiem i prezentami, zabawa karnawałowa,

tel. 43 823 31 43

tel. 43 823 31 43
tel. 43 881 01 40

