INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE POMOC DZIECKU I RODZINIE
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Oświęcim, ul. Bema 4
tel. +48 (33) 843 11 62
e-mail: ppposwiecim@o2.pl
strona internetowa : www.poradnia-oswiecim.pl
Pomoc dziecku w prawidłowym funkcjonowaniu w rodzinie, przedszkolu, szkole i środowisku
lokalnym : bezpłatne porady psychologa, pedagoga, logopedy, badania słuchu i wzroku).

Punkt Konsultacyjno Terapeutyczny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, Grojec, ul. Beskidzka 100- dyżur psychologa
i Gimnazjum Gminne Nr 2 w Zaborzu, ul. Jezioro 2- dyżur pedagoga
każda środa, w godz. 1300 - 1700
Kontakt telefoniczny: Pani Agata Klimas +48 (33) 846 64 27.
DYŻURY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA
Terapeuci wesprą mieszkańców Gminy Oświęcim w rozwiązywaniu problemów m.in. z zakresu :
-problemy opiekuńczo wychowawcze,
-uzależnienia i współuzależnienia
-trudności szkolne
-praca z ofiarą i ze sprawca przemocy domowej
Pomoc terapeutów jest bezpłatna.
Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Ofiar Przemocy Domowej
Specjaliści ds. przemocy domowej w rodzinie przyjmują
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grojcu, ul. Beskidzka 100
każdy wtorek, w godzinach od 15.00 do 17.00
możliwość skorzystania z porad telefonicznych :
+48 (33) 846 64 38; 846 64 37; 846 64 28; 846 64 27
Prawnik :
przyjmuje w Urzędzie Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12 ( sala sesyjna IV piętro)
każda pierwszą i trzecią środę miesiąca, w godzinach od 16.00 do 19.00
Psycholog :
przyjmuje w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Grojcu, ul. Beskidzka 100
każda środa, w godzinach od 13.00 do 17.00
Pedagog :
przyjmuje w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym w Gminnym Gimnazjum w Zaborzu, ul.
Jezioro 2
każda środa, w godzinach od 13.00 do 17.00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12
tel. : +48 (33) 844 95 30
ostatni czwartek miesiąca od godz: 1515 do godz: 1800.
strona internetowa : www.oswiecim-gmina.pl

Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pani Sylwia Sajak
Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12
(II piętro, pokój Nr 30A)
tel. : +48 (33) 844 95 30
e’mail : prpa@oswiecim-gmina.pl
godziny przyjęć: poniedziałek 1530 - 1930, wtorek 1400 - 1700, środa 1530 - 1930.
strona internetowa : www.oswiecim-gmina.pl

Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Oświęcim, ul. Orzeszkowej 1
tel. : +48 (33) 842 29 77
Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych : środa, godz. 1800

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139
od poniedziałku do piątku, w godz. 700 - 2200
tel. : +48 (33) 476 01 03 lub 510 347 573
e’mail : wsparcie@akcja.pl
strona internetowa : www.psowioik-oswiecim.pl
Udzielana jest specjalistyczna pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową, a także osobom
doświadczającym kryzysów (próby samobójcze, utrata pracy, śmierć członka rodziny, żałoba itp.), a w
sytuacjach szczególnych zapewniane jest schronienie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Oświęcim, ul. Bema 4
od poniedziałku do piątku, w godz. 700 - 1500, a we wtorki w godz. 800 - 1600
tel. : +48 (33) 842 2 29
strona internetowa (ogólnopolska) : www.pcpr.info
Główne zadania :
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ( w tym dofinansowania na turnusy
rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny i inne środki, na likwidację barier architektonicznych,
- specjalistyczne poradnictwo,
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,

- zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców,
- przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom
opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,
zwłaszcza opuszczających placówki placówki opiekuńczo-wychowawcze, zakłady karne, osoby które
otrzymały status uchodźcy,
- prowadzenie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej,

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Oświęcim, ul. Bema 4
od poniedziałku do piątku, w godz. 700 - 1500, a we wtorki w godz. 800 - 1600
tel. +48 (33) 84223 29
strona internetowa : www.powiat.oswiecim.pl
Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych.

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 2,
tel. +48 (33) 847 52 00 – centrala telefoniczna
strona internetowa : www.oswiecim.policja.gov.pl
DZIELNICOWI :
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu
asp. sztab. Tomasz Gródek
tel. : +48 (33) 847 52 03
1) asp. Marek Łata
tel. +48 (33) 847 52 36
Rejon służbowy: Brzezinka, Babice, Broszkowice, Harmęże, Pławy, Rajsko
Punkty przyjęć interesantów- każdy poniedziałek:
- Babice, Dom Ludowy, godz. 1400
- Brzezinka, biuro sołtysa, godz. 1600
- Rajsko, Budynek OSP, godz. 1800
2) st. sierż. Joanna Niemiec
tel. :+48 (33) 847 52 36
Rejon służbowy: Dwory Drugie, Poręba Wielka, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze,
Punkty przyjęć interesantów:
- każda środa – Włosienica, Biuro Sołtysa, w godz. 1700-1800
- każdy czwartek - Poręba Wielka, Dom Ludowy, w godz. 1530-1630
3) sierż. szt. Andrzej Urban
tel. :+48 (33) 847 52 34
Rejon służbowy: Grojec, Osada Stawy Grojeckie, Łazy

Punkty przyjęć interesantów:
- każdy poniedziałek - Grojec, ul. Beskidzka 100 (siedziba GOPS), godz. 1600,
- każdy poniedziałek – Grojec, Dom Ludowy, w godz. 1700 - 1800
Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Oświęcim ul. Solskiego 2 pok.10 tel. 33 84 29 310; 515 081 863
bozenas@um.oswiecim.pl
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 139, tel. 33 847 46 48; 33 847 45 55
(czynny od poniedziałku do piątku od 7.00 do 22.00)
wsparcie@akcja.pl
Punkt Konsultacyjny dla osób używających i uzależnionych od narkotyków
Oświęcim ul. Sobieskiego 2, tel.33 844 73 97; 33 841 17 67
GG 7208204; e-mail uzaleznienia.stop@oswiecim.biz
(czynny w poniedziałki od 9.00 do 17.00)

Poradnia Odwykowa
Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Oświęcim, ul. Orzeszkowej 2, tel. 33 84 229 77
(czynna codziennie w godz. 7.00-15.00)
Grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych : środa, godz. 1800

NZOZ SOBRIETAS Centrum Psychoterapii
Oświęcim ul. Powstańców Śląskich 21 tel. 33 444 67 16; GG: 24388347; mail:
biuro@nzoz.sobrietas.pl
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Oświęcim ul.Solskiego 2, pok.10
tel.: 33 84 29 330; e - mail: dorotas@um.oswiecim.pl; bozenas@um.oswiecim.pl
(czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30
we wtorki od 7.30 do 17.00)
Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości
Oświęcim. ul. Orzeszkowej 2, tel. 501 358 396
(czynne codziennie w godz. 17.00-22.00)
Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Abstynencja”
Oświęcim, Pl.Św.Maksymiliana 2 tel.33 844 0370
(czynny od poniedziałku do czwartku w godz.16.00-20.00)
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
Wydział III Rodzinny i Nieletnich
32-600 Oświęcim

ul.Jagiełły 31
tel./fax. 33/ 876-38-64
e-mail: rodzinny@oswiecim.sr.gov.pl
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych
oraz do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
ul. Jagiełły 29
(wejście przez budynek ul. Jagiełły 31)
32-600 Oświęcim
Sekretariat Zespołu Kuratorów:
pok. 108, tel/fax. (33) 876-38-28
Kierownik Zespołu Kuratorów:
Jadwiga Katerla
pok. 107, tel. (33) 876-38-27
dyżury - poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.30-14.30
Kuratorzy Zawodowi dla Dorosłych:
Bożena Urbańczyk
pok. 205, tel. (33) 876-38-45
dyżury - wtorki i czwartki w godzinach 8.30-14.30
Beata Dźwigońska
pok. 205, tel. (33) 876-38-45
dyżury - poniedziałki i środy w godzinach 8.30-14.30
Katarzyna Knapik-Cabak
pok. 206, tel. (33) 876-38-46
dyżury - poniedziałki i środy w godzinach 8.30-14.30
Agnieszka Kicińska
pok. 206, tel. (33) 876-38-46
dyżury - wtorki i piątki w godzinach 8.30-14.30
Jacek Węgrzyn
pok. 209, tel. (33) 876-38-49
dyżury - wtorki i czwartki w godzinach 8.30-14.30
Ewa Parysz
pok. 208, tel. (33) 876-38-48
dyżury - środy i piątki w godzinach 8.30-14.30
Agnieszka Mrzygłód-Nadajczyk
pok. 207, tel. (33) 876 38 47
dyżury - poniedziałki i czwartki w godzinach 8:30-14:30
Kuratorzy Zawodowi Rodzinni:
Ewa Łaciak
pok. 109, tel. (33) 876-38-29
dyżury - wtorki i czwartki w godzinach 8.30-14.30

Marek Płaszewski
pok. 111, tel. (33) 876-38-31
dyżury - środy i piątki w godzinach 8.30-14.30
Jacek Śmiałowski
pok. 110, tel. (33) 876-38-30
dyżury - poniedziałki i czwartki w godzinach 8.30-14.30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sobieskiego 15b pok. nr 17
Osoba odpowiedzialna za pracę Sekcji:
Marzena Nawracaj - starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator
Kontakt: 33/844-73-96

Sekcja Specjalistycznej Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej obejmuje działania:
Wspieranie rodziny, polegające w szczególności na:
1. Analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie
2. Wzmocnieniu roli i funkcji rodziny
3. Rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny
4. Podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny
5. Pomoc w integracji rodziny
6. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny
7. Dążeniu do reintegracji rodziny
Wspieranie rodziny prowadzone jest w formie:
1. Pracy z rodziną tj:
•
•
•
•
•

konsultacji i poradnictwa specjalistycznego
terapii i mediacji
usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych
pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz
zapobieganie izolacji, zwanej dalej "grupami wsparcia" lub "grupami samopomocowymi"
• wsparcie i pomoc Asystenta Rodziny
2. Pomocy w opiece i wychowaniu dziecka polegającej na:
• objęciu dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego
• wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych pomocą rodziny wspierającej
Na terenie miasta Oświęcim realizatorem zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i
systemu pieczy zastępczej jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
ul. Sobieskiego 15b, tel. 33/847-90-00
Specjalista pracy z rodziną:
Bożena Kochman tel. 33/844-73-96

Asystent rodziny:
Monika Bartula tel. 33/844-73-96, 33/844-73-97
Joanna Kowalczyk tel. 33/844-73-96, 33/844-73-97
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Pracownicy oddelegowani do pracy w zakresie zapobiegania kryzysom i przeciwdziałania przemocy w
rodzinie:
Dorota Basta - starszy pracownik socjalny (pok. nr 16)
Lucyna Butryn - starszy pracownik socjalny (pok. nr 16)
Kontakt: 33/847-90-11, 33/847-90-12
Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową
Punkt znajduje się w siedzibie MOPS w Oświęcimiu przy ul. Sobieskiego 15b i czynny jest we wtorki
od godz 1500 do godz. 1900 (dyżur prawnika oraz pracownika ds. przeciwdzialania przemocy w
rodzinie i pracownika socjalnego).
Pomoc u prawnik wymaga wcześniejszej rejestracji.
Kontakt: 33/844-73-96, 33/844-73-97
Telefon Zaufania: 795-935-070
Dom Socjalny przy ul. St. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu
Biuro pracowników znajduje się w budynku Domu Socjalnego i czynne jest od poniedziałku do piątku
od godz. 700 do godz. 1500. W godzinach popołudniowych pełnione są dyżury opiekunów.
Pracownicy Domu Socjalnego:
Justyna Orlanka - pracownik socjalny
Marian Zeman - instruktor reintegracji zawodowej
Adam Stokłosa - terapeuta
Kontakt: 533-220-617

EURO-MED Sp. z o.o.
32-600 Oświęcim, ul. Solna 4
kom.: 665 130 650
e-mail: or.oswiecim.s@euro-med.net.pl
Rejestracja:
pon.: 12.00-21.00,
wt. i pt.: 8.00-21.00,
śr.: 7.00-15.00,
czw.: 7.00-18.00,
sob.: 14.00-21.00
Specjalistyczne poradnictwo
Ośrodek zapewnia specjalistyczne poradnictwo, porady i konsultacje świadczone przez: konsultanta
ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz prawnika. Informujemy, że specjaliści przyjmują po
wcześniejszym zapisie u pracownika Sekcji.
Kontakt: 33/844-73-96

W ramach poradni zdrowia psychicznego prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, psychoterapia
oraz leczenie psychiatryczne dla dzieci od 3 miesiąca życia do 18 lat.
Oferujemy następującą pomoc psychologiczną:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ocenę rozwoju psychoruchowego dzieci i niemowląt
diagnozę i pomoc w trudnościach szkolnych dzieci
ocenę rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci
badanie lateralizacji i koordynacji wzrokowo-ruchowej
badanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej
badania w kierunku dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dysleksji
badania sprawności grafomotorycznej
kliniczną ocenę funkcjonowania dzieci z zaburzeniami psychicznymi
emocjonalnymi i psychospołecznymi
z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
z zaburzeniami łaknienia (anoreksja, bulimia, otyłość)

ODDZIAŁ DZIENNY
MŁODZIEŻY

PSYCHIATRYCZNY

REHABILITACYJNY

DLA

DZIECI

I

Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne obejmują:
• diagnostykę
• leczenie
• rehabilitację dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi
zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi lub utrwalonymi
zaburzeniami funkcjonowania życiowego.
Zajęcia terapeutyczne rozpoczynają się o godzinie 14 i odbywają się w dwóch grupach
wiekowych:
• grupa dziecięca (4-12 lat)
• grupa młodzieżowa (13-18 lat)
W ramach oddziału dzieci korzystają z następujących świadczeń:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konsultacje psychiatryczne,
Terapia psychologiczna indywidualna i grupowa,
Terapia zajęciowa,
Psychoterapia grupowa,
Warsztaty socjoterapeutyczne i trening kompetencji społecznych,
Trening behawioralny i społeczność terapeutyczna,
Relaksacja z muzykoterapią,
Ćwiczenia ruchowe w grupie lub indywidualne z fizjoterapeutą.

Podczas trwania zajęć dzieci są pod stała opieką spacjalistów:
•
•
•
•
•

Lekarza psychiatry specjalsty dzieci i mlodzieży
Psychoteraeuty
Psychologów
terapeutów zajeciowych
Fizjoterapeuty W ramach pobytu są podejmowane działania konsultacyjno-edukacyjne
dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży
Porada lekarska diagnostyczna- rozpoczyna lub weryfikuje proces diagnostycznoterapeutyczny, który może wymagać 1-3 porad diagnostycznych u jednego pacjenta i
obejmuje:
•
•
•
•
•
•
•

Zebranie wywiadu
Ocenę stanu psychicznego i somatycznego
Skierowanie na niezbędne badania psychologiczne
Niezbędne badania diagnostyczne
Niezbędne konsultacje specjalistyczne, w tym laboratoryjne
Czynności pielęgniarskie
Ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego

Porada lekarska terapeutyczna- kolejna porada kontynuująca leczenie według planu
terapeutycznego i obejmuje:
•
•
•
•

Ocenę stanu psychicznego i somatycznego
Ocenę postępów leczenia
Niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne
Czynności pielęgniarskie

Porada lekarska kontrolna- obejmuje:
• Ogólna ocenę przebiegu leczenia
• Ocenę stanu somatycznego, w szczególności przy objawach polekowych
• Wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia
Porada psychologiczna diagnostyczna- porada udzielana z wykorzystaniem
wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces
diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać 1-3 porad diagnostycznych u jednego
pacjenta. Porada psychologiczna diagnostyczna ma na celu:
• Wykonanie pogłębionej diagnostyki osobowości
• Ocenę procesów poznawczych
• Ocenę innych dyspozycji psychicznych, obejmująca badanie z wykorzystaniem
standaryzowanych narzędzi psychologicznych
• Wykonanie niezbędnych konsultacji specjalistycznych
• Ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego
Porada psychologiczna- porada stanowiąc element wdrożonego planu leczenia, obejmuje:
• Pomoc psychologiczną
• Niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne
Sesja psychoterapii indywidualnej- nastawiona jest na przepracowanie podstawowych
problemów i trudności pacjenta, prowadzona według określonej metody, realizowana w
formie:
•
•
•
•

Interwencji kryzysowej
Psychoterapii krótkoterminowej
Psychoterapii długoterminowej
Psychoterapii podtrzymującej

