Przewodnik informacyjny Powiatu Rawickiego
o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej
i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r., Nr 24 poz. 128) nakłada na
jednostki samorządu terytorialnego, w tym powiaty zadania z zakresu zdrowia psychicznego.
Jednym z nich jest Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, uwzględniający potrzeby
ludności Powiatu w zakresie zdrowia psychicznego i opieki psychiatrycznej oraz
dostosowanie do nich skoordynowanej działalności różnych form i oparcia społecznego oraz
aktywizacji zawodowej, a także realizacji, koordynowania i monitorowania Programu.
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015 przyjęty
został Uchwałą Nr X/63/11 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 września 2011 roku.
Lista potencjalnych i realnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego jest znaczna
i obejmuje takie problemy, jak: bezrobocie, warunki pracy i życia w połączeniu z biedą,
rosnąca gwałtownie skala emigracji zarobkowej, zaburzenia więzi społecznych, w tym deficyt
wsparcia psychospołecznego i solidarności, zjawisko wykluczenia społecznego w połączeniu
z rosnącymi zróżnicowaniami społeczno-ekonomicznymi, proces starzenia się społeczeństwa
polskiego z jednoczesnym niżem demograficznym, rosnąca przestępczość, katastrofy
ekologiczne, naturalne i komunikacyjne.
Poniżej zamieszczamy wykaz instytucji z terenu powiatu rawickiego realizujących
różne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznym w 2013 roku.
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Nazwa Instytucji
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Kopernika 4
63-900 Rawicz
tel. 65 545 27 04; fax 65 545 32 98
http://www.poradniarawicz.pl
email: ppp@powiatrawicki.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul.Wały Jarosława Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
tel. 65 546 43 33, fax 65 546 73 75
http://www.pcpr.powiatrawicki.pl
e-mail: pcpr@powiatrawicki.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu
ul. Kamińskiego 19A
63-900 Rawicz
tel. 65 546 26 13 ; fax 65 545 21 17
http://www.pup.powiatrawicki.pl
email: pup@powiatrawicki.pl
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
„Mały Dworek”
Łaszczyn 63
63-900 Rawicz
tel. 65 545 20 82
email: pow@powiatrawicki.pl
Dom Pomocy Społecznej
Osiek 54
63-920 Pakosław
tel. / fax 65 547 83 31
http://dpsosiek.powiatrawicki.pl
email: dpsosiek@fc.pl
Dom Pomocy Społecznej
Pakówka 42
63-940 Bojanowo
tel. 65 545 63 58; fax 65 545 62 89
http://www.pakowka.fc.pl
email: sekretariat@pakowka.fc.pl

−

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
ul. Grota Roweckiego 9f
63-900 Rawicz
tel. / fax 65 546 15 07
http://www.zss-rawicz.pl/
email: zss@powiatrawicki.pl

−

Zespół Szkół Rolniczych
ul. Dworcowa 29
63-940 Bojanowo
tel. 65 545 62 31; fax 65 545 63 43
http://www.zsrbojanowo.pl
email: zsr@powiatrawicki.pl

dwa razy w miesiącu bezpłatne wsparcie
psychologa w godz. 1500 – 1800,
we wtorki bezpłatne porady prawnika w godz.
1515 – 1915
proces doradztwa zawodowego (m.in. określenie
preferencji i predyspozycji zawodowych, pomoc
w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych,
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej),
zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy,
szkolenia – mające na celu zmianę lub
podwyższenie kwalifikacji zawodowych służące
zwiększeniu szans w znalezieniu odpowiedniego
zatrudnienia
zajęcia integracyjne „Poznaję siebie”, które mają
na celu poprawę relacji wychowanka w grupie,
radzenia sobie w trudnych sytuacjach stresowych

−

mieszkańcy mają zapewnioną opiekę: psychiatry,
psychologa, pedagoga, instruktorów terapii
zajęciowej oraz muzykoterapię

−

mieszkańcy maja zapewnioną wielostronną
i profesjonalną opiekę całodobową,
konsultacje podopiecznych w Poradniach
Zdrowia Psychicznego,
warsztatowe zajęcia terapeutyczne,
indywidualne
rozmowy
ze
specjalistami
(psycholog, pedagog, psychiatra)
realizowane
są programy profilaktyczne:
„II Elementarz, czyli program siedmiu kroków”,
„Znajdź właściwe rozwiązanie” - programy
zawierające problematykę uzależnień, programy
z zakresu zdrowego stylu życia, tj. „Trzymaj
formę”, „Bądźmy zdrowi – wiemy, więc
działamy”,
doradztwo i pomoc w kierowaniu rodziców
z dziećmi
na
konsultacje
psychologiczne
oraz do poradni
specjalistycznych
(dzieci
z problemami emocjonalnymi)
realizowane
są
programy
na
temat:
„Skutecznych
sposobów
radzenia
sobie
ze stresem”, „Negatywnych skutków sięgania
po środki uzależniające” oraz „Kształtowania
umiejętności interpersonalnych”

−
−
−

−
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Formy działania
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”,
programy profilaktyczne - szczegółowa oferta
dostępna na stronie www.poradniarawicz.pl,
cotygodniowe dyżury specjalisty - poniedziałek
godz. 1600- 1900

−
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Zespół Szkół Zawodowych
ul. Gen. Hallera 12
63-900 Rawicz
tel. 65 545 30 72; fax 65 545 22 35
http://www.zszrawicz.pl
email: zsz@powiatrawicki.pl
Zespół Szkół Nr 3
ul. Grota Roweckiego 9e
63-900 Rawicz
tel. 65 322 40 01; fax 65 322 40 05
http://www.zs3rawicz.pl
email: lo2@powiatrawicki.pl

−

realizowane są tematy z zakresu: profilaktyki
uzależnień, poprawnej komunikacji, zdrowego
stylu życia, kształtowania poczucia własnej
wartości, profilaktyki zagrożeń

−

realizowany
jest
program
na
temat:
„Skutecznych
sposobów
radzenia
sobie
ze stresem” oraz radzenia sobie z zaburzeniami
zdrowia występującymi na tle psychicznym,
uczniowie objęci są pomocą psychologicznopedagogiczną

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności
ul. J. Dąbrowskiego 2
63-900 Rawicz
tel.65 545 35 05
email: zon@powiatrawiciki.pl

Zespół wydaje orzeczenia o:
− znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu
niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16
rok życia,
− niepełnosprawności osób w wieku do 16 roku
życia,
− wskazaniu do ulg i uprawnień osób
posiadających orzeczenie o inwalidztwie lub
niezdolności do pracy.
Orzeczenia te służą do celów pozarentowych
i umożliwiają:
− uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia (w tym
w zakładach aktywności zawodowej pracy
chronionej),
− uczestnictwo
w
szkoleniach
(w
tym
specjalistycznych),
− korzystanie ze ściśle określonych przywilejów
pracowniczych (m. in.: prawo do dodatkowego
urlopu wypoczynkowego, dłuższej przerwy
w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy),
− dofinansowanie działalności gospodarczej lub
rolniczej,
− uczestnictwo w terapii zajęciowej,
− dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
− dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce
techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej
osoby,
− skorzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych
przez instytucje pomocy społecznej, organizacje
pozarządowe oraz inne placówki,
− uzyskanie
uprawnienia
do
zasiłku
pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych
(np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych
z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego
z pomocy społecznej,
− uzyskanie uprawnień wynikających z innych
aktów prawnych: zniżki w przejazdach środkami
publicznego
transportu
zbiorowego,
ulgi
w podatkach, ulgi pocztowe i telekomunikacyjne,
zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych,
prawa do wydania karty parkingowej, legitymacje
osób niepełnosprawnych.

−

Leczenie ambulatoryjne – 5 poradni zapewniających dostęp do usług medycznych osobom
z zaburzeniami psychicznymi:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska
Barbara Bogacka Gancarczyk
63-910 Miejska Górka, ul. Korczaka1,
Poradnia Zdrowia Psychicznego
63-910 Miejska Górka, ul. Korczaka 1.
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna i Lekarza
Rodzinnego „MAYMED” Jerzy May
63-930 Jutrosin, ul. 700-lecia 1,
Poradnia Zdrowia Psychicznego
63-930 Jutrosin, ul. 700-lecia 1.
3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Zdrowia Psychicznego
Magdalena Kiełkiewicz
63-910 Miejska Górka, ul. Korczaka 4,
Poradnia Zdrowia Psychicznego
63-910 Miejska Górka, ul. Korczaka 4,
Poradnia Leczenia Uzależnień
63-910 Miejska Górka, ul. Korczaka 4.
4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych CENTER-MED
63-900 Rawicz, ul. 11 Listopada 1,
Poradnia psychiatryczna
63-900 Rawicz, ul. 11 Listopada 1.
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej RAWMED Sp. z o.o. Przychodnia Rawicz
63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego 3,
Poradnia psychiatryczna
63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego 3.

