
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalnie dostępne formy opieki zdrowotnej, 

pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

w powiecie wrzesińskim 

PRZEWODNIK 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) do jednych z zadań samorządów powiatowych 

należy przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi 

województwa aktualizowanego corocznie przewodnika informującego  

o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej  

i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w wersji 

papierowej lub elektronicznej). 

Niniejszy Przewodnik zawiera informacje na temat wybranych form 

pomocy i wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie 

wrzesińskim. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  

19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.) osobom z zaburzeniami 

psychicznymi przysługują nieodpłatne świadczenia opieki 

zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców, którzy 

zawarli kontrakt z NFZ. 

W celu uzyskania pomocy lekarskiej osoby z zaburzeniami 

psychicznymi powinny zgłosić się do poradni zdrowia 

psychicznego. Korzystanie ze świadczeń poradni nie wymaga 

skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Amika Konsorcjum Medyczne sp. z o.o. 

Przychodnia Specjalistyczna 

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne  

dla dorosłych 

ul. Piastów 16 

62-300 Września 

Tel. 61 437 99 99 

Opieka zdrowotna 

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 



Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

„Cedromed” 

Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne  

dla dorosłych 

ul. Opieszyn 10 

62-300 Września 

Tel. 795 878 321 

 

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 

Leczenie uzależnień 

ul. Witkowska 3 

62-300 Września 

Tel. 61 436 21 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, 

mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są 

one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, 

zasoby i możliwości. 

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  

i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołaczkowie  

Pl. Wł. Reymonta 3 

62-306 Kołaczkowo 

Tel. 61 438 51 12, e-mail: gops@kolaczkowo.pl 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu 

ul. Wrzesińska 19 

62-320 Miłosław 

Tel. 61 438 37 58, e-mail: ops.miloslaw@op.pl 

Pomoc społeczna 

Ośrodki Pomocy Społecznej 



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nekli  

ul. Dworcowa 12 

62-330 Nekla 

Tel. 61 438 64 72, e-mail: mgops@gminanekla.pl 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Pyzdrach  

Pl. Sikorskiego 19 

62-310 Pyzdry 

Tel. 63 276 81 75, e-mail: opspyzdry@wp.pl 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrześni 

ul. Fabryczna 14 

62-300 Września 

Tel. 61 640 72 00, e-mail: opswrz@wrzesnia.pl 

 

 

 

  

Centrum wykonuje zadania własne Powiatu Wrzesińskiego 

z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych. 

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest wspieranie 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 

niepełnosprawnych, starszych i innych będących w kryzysie, 

zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie  

lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, a także pomoc 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 



w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności 

w przystosowaniu się do życia w społeczeństwie. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni 

ul. Wojska Polskiego 1 

62-300 Września 

Tel. 61 640  45 50, e-mail: sekretariat@pcprwrzesnia.pl 

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych  

godziny przyjmowania wniosków: 

  poniedziałek, czwartek: 11.30 - 15.30 

  wtorek, środa, piątek:  8.30 - 12.30 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności 

godziny przyjmowania interesantów: 

od poniedziałku do  piątku: 8.00 - 15.00 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni oferuje 

pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną 

związaną z wychowaniem oraz kształceniem dzieci  

i młodzieży. Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne  

i nieodpłatne.  

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom (lub 

prawnym opiekunom), nauczycielom przedszkoli, szkół  

i placówek mających siedzibę na terenie powiatu 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 



wrzesińskiego, jak również dzieciom nie uczęszczającym 

do szkoły (przedszkola) oraz ich rodzicom zamieszkałym 

na terenie powiatu wrzesińskiego. Ponadto udziela pomocy 

dzieciom i młodzieży z wadą wzroku, słuchu oraz z autyzmem. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wrześni 

ul. Leśna 10 

62-300 Września 

Tel. 61 102 13 90, e-mail: poradniapsychwrzesnia@op.pl 

godziny przyjmowania interesantów: 

poniedziałek:  7.30 - 16.00 

wtorek, środa, czwartek:  7.30 - 15.30 

   piątek:  7.30 - 15.00 

 

 

 

Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki  

oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, 

opiekuńczych, wspomagających, religijnych i społecznych 

wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańca  

na poziomie obowiązującego standardu. 

Kadrę domu stanowią pracownicy z odpowiednimi 

kompetencjami w zakresie udzielania wsparcia i pomocy 

osobom przewlekle somatycznie chorym: pielęgniarki, 

rehabilitant, opiekunowie, instruktor terapii zajęciowej, 

pracownik socjalny, instruktor ds. kulturalno-oświatowych  

i psycholog. Ponadto realizowana jest współpraca z lekarzem 

Dom Pomocy Społecznej 



pierwszego kontaktu, który troszczy się o zdrowie 

mieszkańców. 

Dom Pomocy Społecznej we Wrześni 

ul. Szkolna 25 

62-300 Września 

Tel. 61 436  07 98, e-mail: sekretariat@dpswrzesnia.pl 

 

 

 

Środowiskowe Domy Samopomocy w Gozdowie  

i Pietrzykowie są placówkami dziennego pobytu, 

obejmującymi terapią i wsparciem po 30 osób: 

1. niepełnosprawnych intelektualnie (upośledzonych 

umysłowo w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym 

i lekkim), przy tym mających poważne trudności w życiu 

codziennym, 

2. chorych psychicznie (wykazujących zaburzenia 

psychiczne), 

3. wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, 

które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej, zaliczane są  

do zaburzeń psychicznych, które nie wymagają leczenia 

szpitalnego bądź opieki stacjonarnej. 

Do podstawowych zadań ŚDS należy: 

1. organizacja całokształtu spraw związanych z życiem osób 

niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania, 

2. prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej 

rozumianej jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia 

przez użytkowników poprawy jakości życia, samodzielnego 

funkcjonowania oraz powstrzymania postępującej regresji, 

Środowiskowe Domy Samopomocy 



3. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych 

w społeczności lokalnej oraz przeciwdziałanie społecznej 

rekompensacji, 

4. dążenie do pełnej integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych poprzez ich aktywne uczestnictwo  

w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, 

artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce 

odpowiednio do ich zainteresowań. 

Środowiskowy Dom Pomocy Samopomocy „Na Skarpie”  

w Gozdowie 

Gozdowo 59 

62-300 Września 

Tel. 61 436  11 38, e-mail: sds.naskarpie@gmail.com 

 

 

Środowiskowy Dom Pomocy Samopomocy „Jutrzenka”  

w Pietrzykowie 

Pietrzyków 49 

62-310 Pyzdry 

Tel. 63 276  89 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Osoba niepełnosprawna, czyli osoba, której stan fizyczny, 

psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, 

ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych,  

a w szczególności zdolności do wykonywania pracy 

zawodowej, jeżeli uzyskała odpowiednie orzeczenie, może być 

zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako: 

 bezrobotny, czyli osoba, która posiada ustaloną 

niepełnosprawność, jednak nie jest uprawniona m.in. 

do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, 

zasiłku stałego. 

 poszukujący pracy, czyli osoba, która oprócz ustalonej 

niepełnosprawności jest uprawniona  m.in. do renty  

z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku 

stałego. 

Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która 

jest zdolna do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie 

wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego" 

może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy  

i instrumentów przewidzianych dla osoby bezrobotnej. 

Ponadto, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w PUP  

jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może 

również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni  

z następujących usług lub instrumentów określonych w 

ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

Aktywizacja zawodowa 

Powiatowy Urząd Pracy 



szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania 

zawodowego dorosłych, badań lekarskich lub 

psychologicznych, studiów podyplomowych, szkoleń  

na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych 

zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją 

szkoleniową, bonu na zasiedlenie, bonu szkoleniowego, bonu 

stażowego. 

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status 

„poszukującej pracy", a niepozostających w zatrudnieniu, 

przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty 

finansowane ze środków PFRON. Instrumenty te są 

adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych,  

jak też do ich pracodawców. 

Powiatowy Urząd Pracy we Wrześni 

ul. Wojska Polskiego 2 

62-300 Września 

Tel. 61 640  35 35, e-mail: sekretariat@pupwrzesnia.pl  

  

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki pobytu dziennego 

realizujące rehabilitację społeczną i zawodową 

niepełnosprawnych podopiecznych, zmierzającą do ogólnego 

rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, 

niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego  

i aktywnego życia w środowisku. 

Do podstawowych zadań WTZ należy: ogólne usprawnienie, 

rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia 

codziennego, przygotowanie do życia w środowisku 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 



społecznym, poprawę kondycji fizycznej i psychicznej, 

rozwijanie umiejętności zawodowych umożliwiających 

późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności 

zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia 

zawodowego. 

Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne które 

ukończyły 16 rok życia oraz posiadają aktualne orzeczenie  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 

ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztacie terapii 

zajęciowej, wydane przez właściwy organ. 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie 

Czeszewo 

ul. Szkolna 24 

62-322 Orzechowo 

Tel. 61 438  47 33 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej we Wrześni 

ul. Sikorskiego 36 

62-300 Września 

Tel. 61 640  13 00 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej 

Ruda Komorska 1 

62-310 Pyzdry 

Tel. 63 276  82 65 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Starostwo Powiatowe we Wrześni 

ul. Chopina 10, 62-300 Września 
tel. 61 640 44 44, fax 61 640 20 51 

www.wrzesnia.powiat.pl 

 
Września, 2020 rok 

 


