Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka i stanowi
nieodłączny składnik zdrowia.
Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie jako: „stan pełnego, dobrego
samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko jako brak choroby
lub zniedołężnienia”. W myśl tej definicji, zdrowie psychiczne to nie tylko brak zaburzeń
psychicznych, ale również stan, w którym osoba zdaje sobie sprawę za swojego potencjału,
potrafi radzić sobie ze stresem, jest zdolna do miłości, twórczości i efektywnej pracy, jest
w stanie funkcjonować w społeczeństwie.

Czym jest ochrona zdrowia psychicznego?
Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności:
• promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;
• zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych
do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
• kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także
przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa.
Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. ochronę zdrowia psychicznego zapewniają
organy administracji publicznej oraz inne podmioty do tego powołane. W działaniach
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe
oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.
28 grudnia 2010 r. został przyjęty do realizacji Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego – przewidziany do realizacji w latach 2011-2015.
Od maja 2012 roku w powiecie żagańskim obowiązuje uchwalony przez Radę Powiatu Żagańskiego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na
lata 2012-2015. Program został opracowany przez 10 – osobowy Zespół Koordynujący
i składa się z części diagnostycznej opisującej m.in. rozpowszechnienie chorób psychicznych w powiecie żagańskim i przedstawienie zaplecza infrastrukturalnego oraz
części opisującej cele programu oraz szczegółowe zadania dla wszystkich powiatowych instytucji do roku 2015.
Osoby z zaburzeniami psychicznymi są jedną z grup osób szczególnie zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Osoby te z powodu specyfiki schorzenia mają
szczególne trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, w tym zwłaszcza
na rynku pracy.

Czym jest oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi?
Oparcie społeczne polega w szczególności na:
• podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia;
• organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób,
grup, organizacji społecznych i instytucji;
• udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zadach
określonych w ustawie o pomocy społecznej.

3

Do organizowania oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
zobowiązane są jednostki organizacyjne pomocy społecznej w porozumieniu z zakładami
psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
W obszarze pomocy społecznej do podejmowania tego typu działań zobowiązany
jest działający w każdej gminie: Ośrodek Pomocy Społecznej oraz działające w powiecie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Do ich zadań tych instytucji należy m.in. kierowanie osób potrzebujących
do środowiskowych domów samopomocy czy świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych.

ŚRODOWISKOWE OPARCIE SPOŁECZNE
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Środowiskowe domy samopomocy

Celem tej formy oparcia społecznego jest zwiększenie zaradności i samodzielności
życiowej, a także integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb
osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez osoby z odpowiednim przygotowaniem mające na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego
życia, pielęgnację, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu.

INSTYTUCJONALNE FORMY POMOCY
DLA OSÓB ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Domy pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej jest to formą pomocy dla osoby, która z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
i nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Dom pomocy
społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne.
Dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują w województwie domy o określonych typach: dla osób przewlekle psychicznie chorych, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

INNE FORMY POMOCY
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Mieszkania chronione

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – osobom pełnoletnim decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony. W uzasadnionych przypadkach osobom niezdolnym do pracy
z tytułu wieku, osobom niepełnosprawnym, z zaburzeniami psychicznymi decyzja może
zostać wydana na czas nieokreślony.
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Cześć II

Dostępne formy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Powiecie Żagańskim
105 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Domańskiego 2
68-200 Żary
tel.: 68 470 78 10
e-mail: info@105szpital.pl
www.105szpital.pl
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Domańskiego 2
68-200 Żary
tel.: 68 470 78 47
Godziny przyjęć:
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek, środa 10.00-13.00
czwartek 9.00-16.00
piątek 8.00-12.00
Poradnia Zdrowia Psychicznego
ul. Żelazna 1a
68-100 Żagań
tel.: 68 477 12 20
Godziny przyjęć:
poniedziałek 8.00-14.00
wtorek 7.30-14.00
środa 8.00-14.00
czwartek 7.30-11.00
piątek 14.00-20.00
Oddział Psychiatryczny z pododdziałem leczenia zaburzeń nerwicowych
stresu bojowego – hospitalizacje całodobowe
tel.: 68 470 78 45
Działania koordynowane są przez ordynatora lek. med. Krzysztofa Zielke
tel.: 68 470 78 46
N ZOZ Ośrodek Terapeutyczny „PROFIL”
ul. Jana Pawła II 1/1
68-100 Żagań
tel.: 68 444 85 33,
www.poradnia-profil.pl
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Śląska 1
68-100 Żagań
tel.: 68 477 77 71-78, 95-97
fax: 68 477 77 74
e-mail: pcprzagan@o2.pl
www.aktywna-integracja.hostit.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30
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Podstawa prawna realizacji w/w zadań: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25.06.2002 r.

Powiatowy Zespoł ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Szprotawska 28
68-100 Żagań
tel.: 68 377 24 30
Godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 8.00-14.00
Osoba odpowiedzialna za zadanie: pani Joanna Skrętowska

Osoba realizująca zadanie: pani Marzena Drozdek – tel.: 68 477 77 75.
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Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
tel./fax: 68 377 32 75 / 477 78 40
dyrektor tel. kom. 695 605 808
z-ca dyrektora tel. kom. 695 605 807
e-mail: pupzagan@pup.zagan.pl
www.bip.powiatzaganski.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Za realizację powyższych zadań odpowiedzialni są pracownicy kluczowi urzędu
tj. pośrednicy pracy, dorady zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy
Klubów Pracy oraz inspektorzy ds. dotacji i refundacji.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żaganiu
ul. Śląska 1
68-100 Żagań
tel.: 68 477 29 00
fax: 68 477 29 00
e-mail: pppzagan@wp.pl
www.poradnia.zagan.pl
Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szprotawie
ul. Sobieskiego 69
67-300 Szprotawa
tel.: 68 376 22 49
e-mail: poradpp@neostrada.pl
www.pppszprotawa.neostrada.pl
Poradnie realizują swoje zadania poprzez: diagnozę, konsultacje, terapię, psychoedukację, doradztwo, mediację, interwencję w środowisku ucznia, działalność profilaktyczną, działalność informacyjną.
W ofercie obu instytucji znajduje się poradnictwo dla dzieci i młodzieży z niepełnoprawnością umysłową, w tym z niepełnoprawnością złożoną:
• specjalistyczne badania psychologiczne i pedagogiczne, aby pomóc w wyborze rodzaju opieki i kształcenia;
• indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej, aby pomóc uczniom w przezwyciężaniu trudności szkolnych;
• informacja o wszystkich szkołach specjalnych podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych, placówkach integracyjnych oraz wszelkich instytucjach świadczących pomoc tym dzieciom.
Warsztat Terapii Zajęciowej
przy Szprotawskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych
ul. Jesionowa 3, Wiechlice
67-300 Szprotawa
tel.: 68 376 22 55
www.wtz-szprotawa.kei.pl
Warsztat prowadzi zajęcia z osobami niepełnosprawnymi w 5 pracowniach:

•
•
•
•
•

rękodzieła artystycznego
plastycznej
komputerowej
stolarskiej
gospodarstwa domowego.

Statutowymi zadaniami Szprotawskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych jest
wszelka pomoc osobom niepełnosprawnym, a także działanie na rzecz integracji środowiska społeczności niepełnosprawnej oraz działanie na rzecz zaprzestania dyskryminacji
osób niepełnosprawnych poprzez doprowadzanie do likwidacji barier architektonicznych.

Członkom stowarzyszenia udzielane są dotacje na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, udzielane
są zapomogi, dofinansowywane są turnusy rehabilitacyjne, wspólnie organizowane są wycieczki,
ogniska, wyjazdy na basen, zajęcia z hipoterapii oraz potkania świąteczne.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żaganiu
ul. X Lecia PL 19-21
68-100 Żagań
tel./fax: 68 478 77 77
e-mail: soswzagan@wp.pl
www.sosw.zagan.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szprotawie
ul. Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa
tel.: 68 376 58 79, fax: 68 376 58 79
www.szprotawa-sosw.pl
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które
z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze prowadzone są m.in. dla dzieci i młodzieży:
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym.
Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy umożliwia:

•

•

udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo,
profilaktyki społecznej i resocjalizacji, przygotowujących dzieci i młodzież
do samodzielności w życiu społecznym
udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalnooświatowych.

W ośrodkach prowadzone są zajęcia edukacyjne i informacyjne dla dzieci, rodziców, nauczycieli z zakresu: zdrowia psychicznego, zapobiegania zaburzeniom psychicznym poprzez prowadzenie
ogólnopolskich programów, prowadzona jest terapia psychologiczna; prowadzone są zajęcia
z rewalidacji indywidualnej oraz działalność grupy wsparcia dla rodziców i nauczycieli.

Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie
ul. Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa
tel.: 68 376 25 29; 501 066 050
e-mail: dom.dziecka@op.pl
www.pddszprotawa.pl
Godziny pracy:
administracja – poniedziałek-piątek 8.30-15.30
wychowawcy – całą dobę, przez wszystkie dni w roku
Osoby do kontaktu:
Małgorzata Goździk – dyrektor
Aleksandra Pelczar – pedagog
Zakres działania Powiatowego Domu Dziecka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej i obejmuje w szczególności

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu
ul. Nowogródzka nr 1
68-100 Żagań
tel.: 68 476 32 11 – oficer dyżurny
tel.: 68 476 32 00 – sekretariat
tel. alarmowy: 997
e-mail: kpp_zagan@go.policja.gov.pl
Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu jest czynna całodobowo.
Oferta dotycząca pomocy i wsparcia społecznego to:
• interwencja, zapewnienie bezpieczeństwa,
• ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń,
• prowadzenie procedury „Niebieska Karta”,
• profilaktyka nieletnich.

Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
ul. Zielonogórska 30
68-113 Brzeźnica
tel.: 68 377 16 23
fax: 68 377 13 01
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy
ul. Świerczewskiego 2
68-130 Gozdnica
tel.: 68 360 11 50
fax: 68 360 10 76
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
ul. Kolejowa 7
68-120 Iłowa
tel.: 68 360 94 21
fax: 68 377 49 48
e-mail: opsilowa@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7.00-15.00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach
ul. Jana Pawła II 39
67-320 Małomice
tel.: 68 376 90 37
e-mail: ops@malomice.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegosławicach
67-312 Niegosławice
tel.: 68 378 10 38; 68 378 11 60
e-mail: ops_niegoslawice@wp.pl
Godziny pracy: poniedziałek 8.00-16.00
wtorek-piątek 7.30-15.30
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie
ul. Krasińskiego 23
67-300 Szprotawa
tel.: 68 376 32 30
pracownicy socjalni tel.: 68 376 26 81
fax: 68 376 26 99
e-mail: szprotawaops@wp.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki
tel.: 68 360 40 50
fax: 68 360 40 50
e-mail:ops@wymiarki.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.00-15.00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
ul. Pstrowskiego 3
68-100 Żagań
tel.: 68 478 14 54 – sekretariat
pracownicy socjalni tel.: 68 478 22 34-37
fax: 68 478 14 55
e-mail: sekretariat@ops.zagan.pl
www.ops.zagan.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań
tel.: 68 458 48 00
fax: 68 377 23 36
e-mail: urzad@gminazagan.pl
e-mail: agnieszka.wisniewska@gminazagan.pl
Godziny pracy:
poniedziałek 7.00-16.00
wtorek-czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-14.00
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