Przewodnik
informujący o dostępnych
formach opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej i
aktywizacji zawodowej dla
osób niepełnosprawnych
i z zaburzeniami
psychicznymi.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
Tel./fax 41 39-44-993
www.pcprwloszczowa.pl
e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl
Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku 07:30 - 15:30

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie realizuje zadania powiatu dotyczące
rozwiązywania problemów społecznych, wspierania osób niepełnosprawnych i organizowania opieki
dla dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach opiekuńczowychowawczych.

W Centrum działa Zespół Interwencji Kryzysowej. Osoby, które przeżywają trudne chwile
w swoim życiu, ciężko im poradzić sobie z różnego rodzaju problemami lub po prostu
potrzebują wsparcia mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, radcy prawnego,
pracownika socjalnego albo doradcy do spraw osób niepełnosprawnych. Wystarczy przyjść
lub zadzwonić pod poniższy adres:
ZESPÓŁ INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa
pokój 207 (I piętro)
Telefon.: 504-754-393
e-mail: pik@pcprwloszczowa.pl
www.pcprwloszczowa.pl
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Osoby, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą skorzystać
z dofinansowania
 do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, także z opiekunem;
 do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych;
 sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Należy zgłosić się do tut. Centrum do pokoju nr 206 (I piętro).

Aby uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności należy zgłosić się do:

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ul. Żeromskiego 28 (budynek Szpitala, pokój 29)
29-100 Włoszczowa
Tel. 41-39-44-979, 504-752-876
e-mail pzon@pcprwloszczowa.pl
Godziny otwarcia:
Od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie realizuje również program
"AKTYWNY SAMORZĄD"
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
Dzięki programowi osoby niepełnosprawne z terenu powiatu włoszczowskiego mogą ubiegać
się o dofinansowanie do:
· zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
· zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
· zakupu urządzeń lektorskich,
· zakupu urządzeń brajlowskich,
· zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z serwisem technicznym,
· kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B,
· pobytu dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu.
Aby uzyskać dofinansowanie z programu "Aktywny samorząd" należy złożyć do 30 września
2017 roku stosowny wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, gdzie będzie prowadzony nabór, a następnie weryfikacja
formalna i merytoryczna wniosków.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej PCPR pod adresem:
pcprwloszczowa.nets.pl/ oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we
Włoszczowie na ul. Wiśniowej 10, pokój 206.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE
WŁOSZCZOWIE
ul. Sobieskiego 38
29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-319
pppwloszczowa@poczta.onet.pl

Do zadań Poradni należy w szczególności:
- diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
- profilaktyka problemów wychowawczo-rozwojowych,
- terapia zaburzeń rozwojowych, zapobieganie przemocy i szkodliwemu używaniu substancji
psychoaktywnych, wspieranie i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi,
- kształtowanie postawy tolerancji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, zrozumienie
ich potrzeb i możliwości związanych z rolą ucznia,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
- pomoc w dokonywaniu wyboru drogi kształcenia i rozwoju zawodowego,
- prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród uczniów,
nauczycieli i rodziców,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dokonywane są diagnozy psychologiczne,
pedagogiczne, logopedyczne i badania lekarskie. Wydawane są opinie w sprawach wczesnego
wspomagania rozwoju, odroczenia obowiązku szkolnego, dostosowania wymagań
edukacyjnych, dostosowania warunków i form sprawdzianu przeprowadzonego na
zakończenie klasy VI szkoły podstawowej oraz egzaminów: gimnazjalnego i maturalnego,
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce i inne.
Wydawane są orzeczenia do kształcenia specjalnego i orzeczenia do nauczania
indywidualnego.
Pracownicy poradni prowadzą także szeroko rozumianą działalność dotyczącą wsparcia dla
nauczycieli, rodziców i wychowawców w postaci zajęć warsztatowych, prelekcji, wykładów
i innych form pracy.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB PSYCHICZNIE
PRZEWLEKLE CHORYCH WE WŁOSZCZOWIE
ul. Koniecpolska 20
29-100 Włoszczowa
tel. 41 39-42-038
tel./fax 41 39-42-039
www.dpswloszczowa.pl
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie jest stacjonarną, samorządową jednostką
budżetową Powiatu Włoszczowskiego z 30 letnim doświadczeniem. Przeznaczony jest dla
120 osób przewlekle psychicznie chorych.

Prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej mają osoby wymagające
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych.
Obiekt dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazdy dla wózków
inwalidzkich oraz windę. Otoczenie jest wolne od barier architektonicznych. Dom ma
zatwierdzone warunki standaryzacyjne.
Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom prawa do bezpiecznego i godnego życia
poprzez:
1. zapewnienie całodobowej opieki,
2. zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, medycznych, pielęgniarskich,
opiekuńczych, wspomagających, społecznych i religijnych, na poziomie
obowiązującego standardu,
3. zapewnienie ochrony dóbr osobistych oraz możliwości zachowania samodzielności i
wyboru stylu życia, zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
4. umożliwienie korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie
przepisów o świadczeniach zdrowotnych,
5. umożliwienie rozwoju osobowości przy uwzględnieniu stopnia psychicznej i
fizycznej sprawności mieszkańców,
6. zapewnienie intymności,
Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodny ze standardami
określonymi dla tego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu.
Mieszkańcy korzystają z następujących form terapii:
 Ergoterapia: hafciarstwo, dziewiarstwo.
 Socjoterapia: zabawoterapia, terapia ruchem, relaksacja.
 Arterapia: muzykoterapia, zajęcia manualne.
 Biblioterapia
Podopieczni uczestniczą w organizowanych wycieczkach, ogniskach, zabawach
okolicznościowych, wyjazdach integracyjnych. biorą udział w przeglądach artystycznych.
W gabinecie rehabilitacyjnym wykonywane są zabiegi z zakresu:
 Elektroterapii
 Magnetoterapii
 Światłolecznictwa
 Masażu
Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę w POZ we Włoszczowie oraz dostęp do
opieki specjalistycznej.

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE
ul. Strażacka 11, 29-100 Włoszczowa,
tel. (041) 39 43 540, fax (041) 39 43 765, www.pupwloszczowa.pl,
e-mail: kiwl@praca.gov.pl,

godz. pracy: poniedziałek-piątek 07:15 – 15:15.

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna
albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub
instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).

Zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji
zawodowej realizują Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Aktywizacja zawodowa, poprzez
świadczenie usług w ramach pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz udzielanie
pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, jest skierowana do osób, które pozostają przez
dłuższy czas bez pracy i wymagają szczególnego wsparcia w szukaniu zatrudnienia.
Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze
statusem:
- osoby bezrobotnej – posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,
niezatrudnionej
i nie wykonującej innej pracy zarobkowej, zdolnej i gotowej do podjęcia
zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie
lub służbie albo innej pracy zarobkowej, nie posiadającej uprawnień do świadczeń rentowych
lub zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej.
- osoby poszukującej pracy - posiadającej aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności
oraz posiadającej przychód w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej
bądź zasiłku stałego z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Jednym z warunków zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jest przedłożenie przez nią
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ.
W ramach rehabilitacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy udziela pomocy m. in.
w zakresie:
- pośrednictwa pracy,
- poradnictwa zawodowego,
- stażu,
- szkoleń,
- prac interwencyjnych,
- dofinansowania działalności gospodarczej,
- refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
- bonu na zasiedlenie,
- bonu szkoleniowego,
- bonu stażowego.
Wydatki na instrumenty oraz usługi rynku pracy są finansowane w zakresie osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:
- bezrobotne – ze środków Funduszu Pracy
- poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu – ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

