Mam przyjemność przekazać w Państwa ręce „Przewodnik informujący
o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji
zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Tureckim”,
opracowany na podstawie rozporządzenia 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), które nakłada na samorząd powiatowy
przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa
corocznie aktualizowanego przewodnika informującego o lokalnie dostępnych
formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Przedstawiona publikacja ma za zadanie ułatwienie znalezienia instytucji
wspierających aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, a także
udzielenie wsparcia oraz pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu. Opracowanie
zawiera adresy, kontakty przydatne zarówno osobom chorym jak i ich rodzinom
i bliskim szukających pomocy.

Starosta Turecki
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
OPIEKI ZDROWOTNEJ W TURKU
ul. Poduchowne 1
62 – 700 Turek
tel. centrala: 63 280 55 00
tel.: 63 280 56 00
fax: 63 278 84 00
www.szpital.turek.pl
e-mail: sekretariat@szpital.turek.pl
Głównym celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Turku jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
Do zadań SP ZOZ w Turku należy:
1.

udzielanie świadczeń zdrowotnych
i ratownictwa medycznego;

stacjonarnych,

2.

wykonywanie badań diagnostycznych;

3.

prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia;

4.

realizacja zadań z zakresu
Rzeczypospolitej Polskiej;

5.

działania dydaktyczne.

powszechnego

ambulatoryjnych

obowiązku

obrony
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Powyższe zadania SP ZOZ w Turku wykonuje w szczególności poprzez:
1.

hospitalizację osób wymagających całodobowych świadczeń zdrowotnych;

2.

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć;

3.

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

4.

udzielanie świadczeń ratownictwa medycznego osobom w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego przez specjalistyczne oraz podstawowe zespoły
ratownictwa medycznego;

5.

przeprowadzanie badań profilaktycznych;

6.

uczestniczenie w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania
zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W TURKU
ul. Łąkowa 1
62 – 700 Turek
tel.: 63 289 24 06
fax: 63 289 22 24
www.pcpr.turek.pl
e-mail: pcpr@powiat.turek.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną
wchodzącą skład powiatowej administracji zespolonej, która realizuje zadania
z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji społecznej oraz
zawodowej mające na celu poprawę funkcjonowania rodziny, zapobieganie
i przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym i dysfunkcjonalności rodzin.
1.

Zadania Powiatowego Centrum Pomocy
z przepisów prawa i dotyczą w szczególności:

Rodzinie

wynikają

a)

prowadzenia spraw związanych z zapewnieniem opieki i wychowania
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
poprzez organizowanie różnych form opieki zastępczej;

b)

realizacji zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

c)

działań związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej;

d)

prowadzenia spraw z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
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2.

e)

realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy
społecznej i pieczy zastępczej;

f)

sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego
poradnictwa, w tym rodzinnego, ośrodków wsparcia, domów pomocy
społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej oraz rodzinnej pieczy
zastępczej.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowe
ze środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych i realizowane przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Turku:
a)

dofinansowanie
do
uczestnictwa
osób
niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – zadanie skierowane
do osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, w wieku 16-24
lata uczących się i niepracujących bez względu na stopień
niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych z orzeczonym
umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności;

b)

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze dla osób
niepełnosprawnych
stosownie
do
potrzeb
wynikających
z niepełnosprawności bez względu na stopień niepełnosprawności.

c)

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności, o który mogą ubiegać się osoby
niepełnosprawne na podstawie zaświadczenia lekarskiego lekarza
specjalisty stwierdzające zasadność zakupu sprzętu i rehabilitacji
w warunkach domowych lub ważnego orzeczenia o zaliczeniu
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a także
osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia;

d)

likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
mających trudności w poruszaniu się potwierdzone zaświadczeniem
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lekarskim, posiadających znaczny lub umiarkowany
niepełnosprawności oraz w wieku do 16 roku życia;

stopień

e)

likwidacja barier technicznych dla osób niepełnosprawnych
posiadających ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz w wieku
do 16 roku życia, według indywidualnych potrzeb, którym zakup
sprzętu umożliwi bądź w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie
podstawowych codziennych czynności;

f)

likwidacja barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych
posiadających ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a także osoby
niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia, z symbolem przyczyny
niepełnosprawności 12-C, którym zakup sprzętu elektronicznego
lub oprogramowania umożliwi bądź w znacznym stopniu ułatwi
kontakt z otoczeniem;

g)

dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych, które mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej pod warunkiem,
że prowadziły działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez
okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku i zapewniają
posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
na sfinansowanie przedsięwzięcia w części nieobjętej dofinansowaniem;

h)

realizacja programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, którego celem jest
wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym i zawodowym, poprzez
prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Turku zajęć
klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji, dla osób
oczekujących na przyjęcie do warsztatu;
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i)

realizacja programu „Aktywny samorząd”, którego głównym celem jest
wyeliminowane lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program
jest realizowany w dwóch modułach:
•

Moduł I — likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową;

•

Moduł II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym.

3.

Poradnictwo
specjalistyczne,
tj.
prawne,
psychologiczne,
pedagogiczne i rodzinne świadczone przez pracowników
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.

4.

Wsparcie instytucjonalne:
a)

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Turku, które dla osób
niepełnosprawnych realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności
każdego niepełnosprawnego uczestnika, niezbędnych do możliwie
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia środowisku. Warsztaty
są placówką pobytu dziennego dla 35 osób niepełnosprawnych
z terenu powiatu tureckiego.

b)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Turku, który świadczy usługi
w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi
i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce,
rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia
codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym dla osób
z zaburzeniami psychicznymi z terenu powiatu tureckiego. Dom jest
placówką wsparcia dziennego dla 36 osób niepełnosprawnych z terenu
powiatu tureckiego.
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c)

5.

Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie przeznaczony jest dla osób
przewlekle psychicznie chorych, którzy z uwagi na swój stan zdrowia
nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania
i wymagają całodobowej zorganizowanej opieki. Dom przeznaczony
jest dla 210 osób.

Punkt Interwencji Kryzysowej
Punkt Interwencji Kryzysowej działa przy Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Turku, w ramach którego bezpłatnie można skorzystać
z pomocy następujących specjalistów:
•

konsultanta – interwenta kryzysowego;

•

psychologa;

•

pedagoga;

•

prawnika.

Harmonogram przyjęć specjalistów
Poradnictwo specjalistyczne w niżej wymienionych dniach udzielane jest
po wcześniejszym uzgodnieniu.
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Konsultantinterwent
kryzysowy

16.00 – 19.00

—

15.30 – 18.30

—

—

Psycholog

11.00 – 19.00 7.30 – 15.30 10.30 – 18.30 7.30 – 15.30 7.30 – 15.30

Pedagog

16.00 – 19.00

—

—

—

—

Prawnik

—

12.00 – 15.30

—

7.30 – 12.00

—
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Porady prawne wyłącznie dla osób korzystających już z pomocy w Punkcie
Interwencji Kryzysowej:
ul. Łąkowa 1
62 – 700 Turek
telefon: 63 289 24 06
e-mail: interwencja@pcpr.turek.pl
W razie natychmiastowej potrzeby, fachowej pomocy w godzinach poza
działaniem Punktu Interwencji Kryzysowej, poniżej umieszczamy dane
kontaktowe telefonów zaufania:
•

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar w Rodzinie „Niebieska Linia”, telefon
kontaktowy, całodobowy: 800 12 00 02;

•

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, dostępny w dniach: poniedziałek –
niedziela 12.00 – 2.00 pod numerem telefonu 116 111.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym przy Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Turku został uruchomiony telefon zaufania, który jest
bezpłatny, czynny dwa dni w tygodniu:
•

Poniedziałek w godzinach 16:00 – 19:00

•

Środę w godzinach 15:30 – 18:30
Numer telefonu zaufania: 800 880 111
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SKĘCZNIEWIE
Skęczniew 58
62 – 730 Dobra
tel.: 63 279 44 70
fax: 63 279 44 73
www.dps-skeczniew.pl
e-mail: dpsskeczniew@interia.pl
Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie jest położony w niewielkiej
malowniczej miejscowości nad brzegiem zalewu Jeziorsko. Teren, na którym jest
usytuowany Dom, otoczony jest piękną naturalną roślinnością, w którą
są wkomponowane urokliwe alejki spacerowe z ławeczkami i ogrodowym
oświetleniem. Położenie sprawia, że są tu doskonałe warunki do wypoczynku
i regeneracji sił.
Oferta Domu jest skierowana dla osób, które z uwagi na swój stan zdrowia
nie mogą samodzielnie funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania i wymagają
całodobowej zorganizowanej opieki.
Obiekty Domu jak również i przyległy teren jest pozbawiony barier
architektonicznych, co powoduje, że mogą się po nim swobodnie poruszać osoby
mniej sprawne jak również osoby na wózkach inwalidzkich.
Budynki Domu Pomocy Społecznej to kompleks dwóch obiektów mieszkalnych,
każdy z nich posiada cztery kondygnacje z czego trzy są zamieszkałe przez
mieszkańców. Komunikację pomiędzy piętrami ułatwiają dwie windy oraz
pochylnie ulokowane na każdym piętrze budynków.
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Dom Pomocy Społecznej jest przeznaczony dla 210 osób przewlekle
psychicznie chorych niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym
życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług
opiekuńczych. Dom świadczy usługi w zakresie:
•

potrzeb bytowych, m. in. zapewniając miejsce zamieszkania, wyżywienie,
odzież i obuwie, utrzymanie czystości;

•

opiekuńczym, m. in. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach
życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw
osobistych;

•

wspomagającym, m. in. umożliwienie udziału w terapii zajęciowej,
podnoszenie sprawności i aktywizacji mieszkańców, utrzymania i rozwijania
kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnienie bezpiecznego
przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych;

•

opieki zdrowotnej dla mieszkańców zapewnianej w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia.

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej:
1.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS powinna zgłosić się do Ośrodka
Pomocy Społecznej właściwego do aktualnego miejsca zamieszkania
i złożyć pisemny wniosek o skierowanie do DPS.

2.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu
zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS i kompletuje
dokumenty.

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą oraz decyzję
ustalającą odpłatność za pobyt w DPS.

4.

Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje dokumenty do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Turku.
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5.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wpisuje osobę na listę osób
oczekujących i w chwili pozyskania wolnego miejsca wydaje decyzję
o umieszczeniu.

6.

O terminie umieszczenia w Domu Pomocy powiadamia Dyrektor DPS.

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Opłatę za pobyt w DPS wnosi mieszkaniec Domu, nie więcej jednak
niż 70% swojego dochodu.
Do pełnego kosztu utrzymania zobowiązana jest dopłacić gmina, która
wystawiła decyzję kierującą i decyzję odpłatności.
Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej
w Skęczniewie mogą uzyskać dodatkowe informacje bezpośrednio u pracowników
socjalnych pod następującymi numerami telefonów: 63 279 22 79, 63 279 44 80,
63 279 22 89.
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STOWARZYSZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
„RAZEM”
Skęczniew 58
62 – 730 Dobra
Celami Stowarzyszenia są:
1.

Wszechstronna pomoc mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej
w Skęczniewie, jako placówce opieki całodobowej, która zaspokaja
potrzeby życiowe jego mieszkańców zgodnie z ustalonymi standardami
usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

2.

Wspomaganie zadań statutowych oraz prowadzenie Domu Pomocy
Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji
leczniczej i społecznej, dostępu do kultury oraz polepszania warunków
socjalno – bytowych.

3.

Wspieranie osób starszych, przewlekle psychicznie i somatycznie chorych,
udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym.

4.

Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie
doświadczenia życiowego i umiejętności osób starszych dla dobra
społecznego, działanie z zakresu aktywnej integracji pomocy społecznej.

5.

Tworzenie warunków do uczestniczenia mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w życiu społecznym.

6.

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
poszanowaniu osób zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej.
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7.

Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz tworzenie
warunków do integracji w społeczności międzypokoleniowej.

8.

Ułatwianie dostępu do wyspecjalizowanej opieki medycznej.

9.

Wszechstronna działalność na rzecz
zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej.

osób

niepełnosprawnych
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W TURKU
ul. Kościuszki 6
62 - 700 Turek
tel.: 63 278 50 73
fax: 63 289 26 17
www.ppp.powiat.turek.pl
e-mail: poradnia-turek@wp.pl
Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy
psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, prowadzenie
profilaktyki zaburzeń rozwojowych dziecka wspomaganie jego rozwoju
i efektywność uczenia się, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej związanej z wychowywaniem, kształceniem dzieci i młodzieży.
Poradnia realizuje zadania w szczególności przez:
•

diagnozowanie;

•

opiniowanie;

•

działalność terapeutyczną;

•

prowadzenie grup wsparcia;

•

prowadzenia mediacji;
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•

interwencję kryzysową;

•

działalność profilaktyczną;

•

poradnictwo;

•

konsultację;

•

działalność informacyjno - szkoleniową.

Dyrektor zatrudnia pracowników pedagogicznych: psychologów,
pedagogów, logopedów oraz pracowników administracyjnych i obsługowych
w zależności od potrzeb poradni, za zgodą organu prowadzącego. Dyrektor
poradni ustala szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji
i obsługi, zgodnie z ich stanowiskiem pracy. W poradni może być zatrudniony
lekarz oraz rehabilitant (fizjoterapeuta). Pomoc dzieciom i młodzieży może
być udzielana w poradni także przez wolontariuszy.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Turku udziela pomocy
dzieciom i młodzieży w formie:
1.

wydawania orzeczenia o nauczaniu indywidualnym z uwagi na:
•

zaburzenia depresyjno – lękowe,

•

zespół paranoidalny,

•

mieszane zaburzenia zachowania i emocji,

•

zaburzenia adaptacyjne,

•

fobię społeczną,

•

fobię szkolną,

•

zaburzenia lękowe o znacznym nasileniu,
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•

ciężki epizod depresji,

•

mieszane zaburzenia, zachowania lękowe,

•

zaburzenia adaptacyjno - depresyjne;

2.

wydawania orzeczenia z uwagi na autyzm i zespół Aspergera;

3.

wydawania opinii w prawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia z uwagi
na:
•

depresyjne zaburzenia zachowania,

•

zaburzenia emocjonalne,

•

tiki nerwowe,

•

zaburzenia zachowania i emocji,

•

zaburzenia adaptacyjne,

•

zaburzenia opozycyjno – buntownicze;

4.

prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania
z autyzmem i zespołem Aspergera;

rozwoju

dla

dzieci

5.

prowadzenia systematycznie psychoterapii związanych z depresjami,
lękami, zaburzeniami emocjonalnymi;

6.

terapii logopedycznej.
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ZESPÓŁ PLACÓWEK
EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W TURKU
ul. Aleja J. Piłsudskiego 5
62 – 700 Turek
tel.: 63 289 60 61
fax: 63 289 60 62
www.zpew-turek.pl
e-mail: zpew-turek@wp.pl
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku prowadzi
działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną.
Działalność wychowawcza – polega na prowadzeniu działań z zakresu
promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia i wychowanka w jego rozwoju
ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej,
społecznej i aksjologicznej.
Działalność edukacyjna w placówce – polega na stałym poszerzaniu
i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców
lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia
i zdrowego stylu życia.
Działalność informacyjna – polega na dostarczaniu rzetelnych
i aktualnych informacji dostosowanych do wieku i możliwości psychofizycznych
odbiorców na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych
z używaniem środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych,
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nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, a także
suplementów diet, leków w celach innych niż medyczne.
Działalność profilaktyczna w placówce polega na:
•

profilaktyce uniwersalnej – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków
w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie
działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych;

•

profilaktyce selektywnej – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy
ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowaną
biologicznie są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań
ryzykownych;

•

profilaktyce wskazującej – wspieranie uczniów i wychowanków, u których
rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji
psychotropowych,
środków
zastępczych,
nowych
substancji
psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych.

W skład Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku
wchodzą:
•

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego
w Turku;

•

Bursa Szkolna w Turku.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela
Makuszyńskiego w Turku jest placówką, która stwarza możliwości nauki,
wychowania i opieki dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, które ze względu
na obniżony poziom intelektualny, deficyt rozwojowy nie są w stanie realizować
obowiązku szkolnego w szkołach masowych.
Do Ośrodka mogą uczęszczać uczniowie z lekką, umiarkowaną i znaczną
niepełnosprawnością intelektualną, a także dzieci z autyzmem i innymi
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niepełnosprawnościami sprzężonymi. Organizowane są również indywidualne
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim oraz nauczanie indywidualne dla dzieci, które
ze względu na stan zdrowia nie mogą uczęszczać do szkoły.
Bursa Szkolna w Turku jest publiczną placówką zapewniającą opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania. Podstawowym celem Bursy jest w szczególności:
1.

zapewnienie bezpieczeństwa, opieki oraz odpowiednich warunków
do zamieszkania i do nauki;

2.

umożliwienie rozwijania indywidualnych uzdolnień i zainteresowań;

3.

przygotowanie wychowanków do wypełniania obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
sprawiedliwości i wolności;

4.

rozwijanie i wzmacnianie poczucia odpowiedzialności i patriotyzmu;

5.

kształtowanie nawyku spędzania czasu wolnego poprzez aktywne
uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce.

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku
informuje, że wszyscy wychowankowie zespołu, w tym wychowankowie
z zaburzeniami psychicznymi uczęszczający do placówki objęci są:
•

czynną opieką zdrowotną świadczoną przez pielęgniarkę medycyny
szkolnej zgodnie z zaleceniami lekarzy specjalistów;

•

pomocą społeczną świadczoną przez miejskie, gminne i miejsko – gminne
ośrodki pomocy społecznej (dofinansowywanie żywienia wychowanków
i dowóz dzieci do szkoły);
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•

działaniami informacyjno – edukacyjnymi dotyczącymi konieczności
respektowania praw i osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku
społecznym, a w szczególności zrozumienia ich problemów
i przeciwdziałania dyskryminacji;

•

indywidualnymi konsultacjami z psychologiem i pedagogiem szkolnym
(konsultacje dla wychowanków i ich rodziców/opiekunów prawnych);

•

różnymi formami terapii (socjoterapia,
muzykoterapia, biblioterapia, arteterapia);

•

zajęciami prowadzonymi przez pracowników Ośrodka Wsparcia dla Osób
z Problemami Uzależnień na terenie placówki;

•

działaniami mającymi na celu organizację poradnictwa zawodowego dla
osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi (współpraca
szkolnego
doradcy
zawodowego
z
wychowankami
i ich rodzicami/opiekunami prawnymi);

•

działaniami mającymi na celu integrowanie osób z problemami
psychicznymi z środowiskiem społecznym (organizowane przez placówkę
wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty, wyjścia do instytucji
kulturalnych, turnusy rehabilitacyjne, zloty harcerskie, biwaki, zawody
sportowe, olimpiady przedmiotowe, konkursy, itp.);

•

zajęciami w ramach praktyk wspomaganych organizowanych przez
Mleczarnię Turek;

•

działania adresowane do pracodawców, które mają na celu zachęcanie
ich do zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami
psychicznymi.

dogoterapia,

hipoterapia,
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POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TURKU
ul. Tadeusza Kościuszki 6
62 - 700 Turek
tel.: 723 698 636
e-mail:
biblioteka@powiat.turek.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 9:00 do 15:00
wtorek – nieczynna
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku gromadzi i udostępnia literaturę
naukową i popularno-naukową, uzupełniając w ten sposób bazę bibliotek
publicznych z terenu powiatu, jednocześnie starając się zaspokoić zapotrzebowanie
mieszkańców powiatu na tego typu wydawnictwa. Istotnym aspektem działalności
Powiatowej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów
w postaci audiobooków i ebooków, upowszechnianie zasobów bibliotek cyfrowych
oraz zapewnienie dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych. Ważną
rolę w zaspokajaniu potrzeb czytelniczych pełni oferowana przez Powiatową
Bibliotekę Publiczną możliwość wypożyczeń międzybibliotecznych.
W Powiecie Tureckim funkcjonuje 20 placówek bibliotecznych, z czego
14 usytuowanych jest na wsi, a 6 w miastach. Zadaniem Powiatowej Biblioteki
Publicznej jest organizacja narad i szkoleń dla pracowników bibliotek publicznych
Powiatu Tureckiego, udzielanie instruktażu i doradztwo merytoryczne,
organizacyjne i prawne, a także kontrola sprawności działania powiatowej sieci
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bibliotek publicznych. Powiatowa Biblioteka Publiczna organizuje przedsięwzięcia
kulturalne i oświatowe o zasięgu powiatowym.
Jako dostępne formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku dysponuje bogatym fachowym
księgozbiorem z dziedziny psychologii, diagnozy psychologicznej, psychiatrii,
medycyny itp. Wydawnictwa te wykorzystywane są przez pracowników oraz
rodziców dzieci korzystających z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Powiatowa Biblioteka Publiczna posiada również książki dla dzieci i młodzieży
wspomagające terapię, rozwój i leczenie pacjentów.
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POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU
ul. Komunalna 6
62 – 700 Turek
tel.: 63 280 23 40
fax: 63 280 23 70
www.turek.praca.gov.pl
e-mail: potu@praca.gov.pl
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. Osoba niepełnosprawna,
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.

27

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.
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy,
jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać
na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów
określonych w ustawie o promocji:
•

szkoleń;

•

stażu;

•

prac interwencyjnych;

•

przygotowania zawodowego dorosłych;

•

badań lekarskich lub psychologicznych;

•

zwrotów kosztów;

•

finansowania kosztów;

•

studiów podyplomowych;

•

szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych
pomiędzy Starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;

•

bonu na zasiedlenie;
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•

bonu szkoleniowego;

•

bonu stażowego.
Dla osób niepełnosprawnych posiadających status „poszukującej pracy”,

nie pozostających 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 w Turku, po pozyskaniu dodatkowych środków
przyznanych w ramach Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy
Funduszu Pracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, każdorazowo
ogłasza nabór wniosków określający czas ich składania oraz dostępne formy
wsparcia.
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STOWARZYSZENIE „SPÓJRZ INACZEJ” W TURKU
ul. Poduchowne 1
62-700 Turek
tel.: 63 280 20 10
Celem Stowarzyszenia jest:
a)

wzajemne wspieranie i pomoc w trudnych sytuacjach życiowych,
w zdobywaniu potrzebnych umiejętności życiowych (kształtowanie
zaradności) osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, upośledzonych
umysłowo i uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin.
Wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

b)

działalność edukacyjna, doradztwo psychologiczne na rzecz osób
wykluczonych z rynku pracy, wykluczonych społecznie bądź zagrożonych
wykluczeniem;

c)

przeciwdziałanie patologiom społecznym;

d)

inicjowanie i rozwijanie kontaktów międzyludzkich;

e)

kształtowanie postawy otwartości, tolerancji i zaangażowania we wspólne
przedsięwzięcia;

f)

działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a)

tworzenie i prowadzenie
i terapeutycznych,

zajęć

warsztatowych,

edukacyjnych
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b)

prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych i artystycznych wśród grup
wykluczonych społecznie oraz zagrożonych marginalizacją, szczególnie
wśród osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie, upośledzonych
umysłowo i uzależnionych od środków psychoaktywnych;

c)

integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie
oraz dotkniętych skutkami uzależnień poprzez turystykę, sport,
organizowanie wypoczynku i imprez artystycznych;

d)

integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających
do poprawy ich jakości życia;

e)

propagowanie wśród mieszkańców, a przede wszystkim wśród młodzieży
idei etyczno-moralnych oraz postaw zmierzających do samorealizacji
w działaniu i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i swoje środowisko;

f)

działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, działalność
wydawniczą oraz promocyjną;

g)

tworzenie pola do działalności interdyscyplinarnej;

h)

współpraca z innymi ośrodkami tego typu, zarówno krajowymi
jak i zagranicznymi;

i)

poszukiwanie funduszy na działalność statutową, poszukiwanie sponsorów;

j)

zabieganie u władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych oraz
władz specjalnych (agencji rządowych) o wszelką pomoc i współpracę
w realizacji zadań statutowych;

k)

pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych na ww. cele oraz realizacja
projektów unijnych.
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ WARSZTATU
TERAPII ZAJĘCIOWEJ SINTUR
ul. Kolska 19
62-700 Turek
tel./faks: 63 278 30 62
e-mail: wutezecik@poczta.onet.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00
Warsztat Terapii Zajęciowej w Turku rozpoczął swoją działalność
w 1996 r., jako pierwsza i jedyna tego typu instytucja dla osób niepełnosprawnych
z powiatu tureckiego. Jednostką założycielską była Spółka SINTUR, a od 2017 r.
jednostką prowadzącą jest Stowarzyszenie na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej
SINTUR.
Warsztat Terapii Zajęciowej oferuje szeroki wachlarz usług rehabilitacyjnousprawniających dla osób niepełnosprawnych przez 7 godzin dziennie. Uczestnicy,
którzy ze względu na rodzaj schorzenia nie są w stanie samodzielnie uczęszczać
na zajęcia dowożeni są busem przystosowanym do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej
zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika do
możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W
zajęciach uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych powyżej 18-tego roku życia
mających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy
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Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału
w terapii zajęciowej.
Realizacja zadań odbywa się poprzez m. in.:
•

ogólne usprawnienie,

•

rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz
zaradności osobistej,

•

przygotowanie do życia w środowisku społecznym,

•

poprawy kondycji fizycznej i psychicznej,

•

rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia pracy
zawodowej,

•

rehabilitacja społeczna,

•

rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,

•

rehabilitacja zawodowa wykształcenie umiejętności zawodowych (obsługa
urządzeń, umiejętność współpracy w grupie, plan pracy itd.),

•

pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (nauka pisania
aplikacyjnych, korzystanie z zasobów internetowych),

•

poradnictwo zawodowe (sposoby szukania pracy
odpowiedniej do swoich predyspozycji i możliwości),

•

szkolenia zawodowe
i szkoleniach),

•

wizyty studyjne w zakładach pracy.

(uczestnictwo

w

różnego

dokumentów
w

rodzaju

internecie
kursach
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W ramach działalności Warsztatu funkcjonuje siedem pracowni:
•

komputerowa,

•

plastyczna,

•

gospodarstwa domowego,

•

krawiecka,

•

techniczna,

•

poligraficzna,

•

pracownia umiejętności społecznych i doradztwa zawodowego.

Podczas zajęć w pracowniach powstają różnego rodzaju prace, które
można później nabyć na organizowanych przez WTZ kiermaszach, bądź
na miejscu w warsztacie. Środki zgromadzone w ten sposób przeznaczone są na
wypoczynek i rehabilitację społeczną uczestników m. in.: wycieczki, wyjazdy
do kina. WTZ aktywnie uczestniczy również w działaniach na rzecz społeczności
lokalnej włączając się w różne przedsięwzięcia i inicjatywy.
Kadrę WTZ tworzy:
•

7 terapeutów,

•

rehabilitant,

•

pielęgniarka,

•

psycholog,

•

kierowca.
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Warsztat Terapii Zajęciowej jest finansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych oraz środków Powiatu
Tureckiego.
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OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
W POWIECIE TURECKIM
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie
adres:

ul. Turkowska 59
62-720 Brudzew

tel.:

63 279 83 32

faks:

63 289 20 49

e-mail:

gops@brudzew.pl

www:

www.brudzew.pl/jednostki-organizacyjne/item/30-gminnyosrodek-pomocy-spolecznej-w-brudzewie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej
adres:

ul. Wiatraki 13
62-730 Dobra

tel.:/faks:

63 279 80 01, 63 279 80 02

e-mail:

opsdobra@pomost.poznan.pl

www:

www.dobra.naszops.pl
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie
adres:

Kawęczyn 48
62-704 Kawęczyn

tel.:

63 288 59 45

faks:

63 288 59 40

e-mail:

gopskaweczyn@wp.pl

www:

www.kaweczyn.naszops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie
adres:

ul. Turecka 16
62-709 Malanów

tel.:/faks:

63 289 20 27,

e-mail:

gops@malanow.pl

www:

www.gops.malanow.pl
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie
adres:

ul. Szkolna 3
62-731 Przykona

tel.:

63 279 10 34 (Kierownik),
63 279 10 41 (Świadczenia rodzinne)

e-mail:

gops@przykona.pl

www:

www.przykona.pl/pl/gops/kontakt.html

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie
adres:

Pl. Powstańców Styczniowych 1
62-740 Tuliszków

tel.:

63 279 33 97

e-mail:

mgopstuliszkow@wp.pl

www:

www.tuliszkow.naszops.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
adres:

ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

tel.:

63 279 40 62

fax:

63 279 40 63

e-mail:

gops@gmina.turek.pl, gops.turek@vp.pl
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku
adres:

ul. Konińska 4
62-700 Turek

tel.:

63 280 36 62,
63 289 19 86

fax:

63 278 84 14

e-mail:

sekretariat@mops.turek.pl

www:

www.mops.turek.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
adres:

ul. Rynek 43
62-710 Władysławów

tel.:

63 280 46 41

email:

gops@wladyslawow.pl

www:

www.wladyslawow.pl/?page_id=1147

