Powiat Janowski

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
w Janowie Lubelskim

Janów Lubelski 2015

Informator jest wynikiem realizacji pkt. 2.4.4. Harmonogramu Realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego będącego załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Wykaz ważniejszych terminów /w kolejności alfabetycznej/:
Agencja Zatrudnienia - podmiot świadczący usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa
do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, pośrednictwa
zawodowego, doradztwa personalnego lub pracy tymczasowej;
Dom Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna pomocy społecznej świadcząca usługi
osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności;
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - instytucja odpowiedzialna za ubezpieczenie społeczne
rolników;
zajmuje się m. in. rehabilitacją leczniczą i posiada wydzielone orzecznictwo
lekarskie;
Klub Integracji Społecznej - jednostka, której celem jest realizacji działań umożliwiających udzielanie
osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu
umiejętności funkcjonowania w życiu społeczności lokalnej; KIS udziela
wsparcia na rzecz integrowania się grup i osób o podobnych trudnościach
i problemach życiowych, pomaga samoorganizować się członkom, a także
podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie
aktywizacji zawodowej;
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - placówka, której podstawowym celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa; oprócz
prowadzenia działalności leczniczej udziela indywidualnych porad
i konsultacji, współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi służb
zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami;
Organizacja pozarządowa - podmiot, który nie jest organem lub jednostką podległą administracji
publicznej oraz którego działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku;
rozwiązuje problemy różnych grup społecznych, szuka sposobów
pokonywania trudności we własnej wspólnocie, a także wychodząc poza
własne środowisko wspiera innych w poszukiwaniu rozwiązania ich
problemów, przeciwdziała izolacji, buduje więzi społeczne;
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - podmiot świadczący pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej
na skutek zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć
osobistych /np. w przypadku przemocy/; zapewnia schronienie, pomoc
psychologiczną, pedagogiczną, socjalną, prawną w celu zapobiegania
dysfunkcjom lub ich pogłębianiu się;
Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna pomocy społecznej na poziomie gminy; prowadzi
szeroko pojętą pracę socjalną na rzecz osób potrzebujących, kieruje do
domów pomocy społecznej, kwalifikuje do wypłaty zasiłków;
Ośrodek Wsparcia/
ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; świadczy usługi
Środowiskowy Dom Samopomocy - 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;
Placówka

Opiekuńczo-Wychowawcza

publiczna
placówka
typu
socjalizacyjnego
z
miejscami
i interwencyjnymi. Zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym

całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono
rodzinnej opieki zastępczej, całodobową, ciągłą opiekę i wychowanie;
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - specjalistyczna placówka oświatowa prowadząca działalność
diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną i doradczą skierowaną do
dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli z terenu powiatu janowskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - jednostka organizacyjna pomocy społecznej na poziomie powiatu; jej
podstawowym zadaniem jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, chorym i niepełnosprawnym;
Powiatowy Urząd Pracy - instytucja wykonująca zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej; w zakresie jej zadań
mieści się m. in. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy
w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników
przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe oraz umożliwianie
osobom bezrobotnym i poszukującym pracy odbywania staży, prac
interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych,
zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy, szkoleń, udzielania bezrobotnym jednorazowych środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz innych aktywnych form
przeciwdziałania bezrobociu.
Warsztaty Terapii Zajęciowej - placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia
pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie
pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia; realizacji powyższych celów służy stosowanie technik terapii
zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników poprzez
wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia
codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych
sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności
zawodowych;
Zakład Pracy Chronionej -

placówka przystosowana do zatrudniania osób niepełnosprawnych
zwiększająca ich aktywność zawodową, zapewniająca szkolenie zawodowe
dostosowane do ich możliwości, poradnictwo rehabilitacyjne, zawodowe
oraz opiekę medyczną i socjalną, a także przygotowująca pracownika
niepełnosprawnego do pracy na otwartym rynku pracy;

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - instytucja odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne; do jego kompetencji
należy m. in. orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje
lekarskie Zakładu o niezdolności do pracy dla potrzeb ustalania uprawnień
do świadczeń z ubezpieczeń społecznych (tzw. orzecznictwo do celów
rentowych);
Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności - instytucja do spraw orzekania o niepełnosprawności do celów poza rentowych
/w pierwszej instancji na poziomie powiatu/; orzeczenia wydaje się celem
uzyskania
odpowiedniego
zatrudnienia,
szkolenia,
uczestnictwa
w warsztacie terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze, środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
uzyskania karty parkingowej, świadczeń z pomocy społecznej, zasiłku
pielęgnacyjnego, uzyskania ulg i uprawnień;

Formy opieki zdrowotnej,
pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
w Powiecie Janowskim
POMOC MEDYCZNA, PSYCHOLOGICZNA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W JANOWIE LUBELSKIM
Oddział Psychiatryczny (Ogólny)
Poradnia Leczenia Uzależnień
Poradnia Zdrowia Psychicznego
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Janowie Lubelskim

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Janowie Lubelskim

Zakres świadczeń

ul. Jana Zamoyskiego 149,
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 87 24 611

Usługi medyczne:
ambulatoryjne
i stacjonarne

ul. Zamoyskiego 77,
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 40 41
e- mail: pppjanow@wp.pl

Diagnoza, terapia dzieci
i młodzieży. Działania
profilaktyczne
w szkołach powiatu
janowskiego.
Zapewnienie pomocy
osobom i rodzinom
znajdującym się w stanie
kryzysu, w tym
dotkniętym przemocą.
Ośrodek udziela w
szczególności
poradnictwa
specjalistycznego oraz
schronienia w miejscach
hostelowych.
Praca socjalna, programy
korekcyjne, grupy
wsparcia.

ul. Ogrodowa 20
23-300 Janów Lubelski
Tel. 15 872 33 45
e-mail: oikjanow@poczta.onet.pl

POMOC SPOŁECZNA
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Batorzu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chrzanowie
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dzwoli

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Godziszowie

Batorz Pierwszy 52,
23-320 Batorz
tel. 15 874 58 19, fax 15 874 51 32,
e-mail: batorz@ops.pl
23-305 Chrzanów
tel./fax 15 875 55 39,
e-mail: chrzanow@ops.pl
Dzwola 168
23-304 Dzwola
tel./fax 15 875 25 33,
e-mail: opsdzwola@wp.pl
Godziszów Trzeci 121a,
23-302 Godziszów
tel./fax 15 871 11 51,
tel. 15 871 00 02 w.21
e-mail: godziszow@ops.pl

Świadczenia i usługi
wynikające z ustawy
o pomocy społecznej,
właściwe dla szczebla
gminnego

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Janowie Lubelskim

ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23,
23-300 Janów Lubelski
tel./fax 15 872 46 76
e-mail: opsjl@wp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Modliborzycach

ul. Piłsudzkiego 63,
23-310 Modliborzyce
tel./fax 15 871 51 08, 15 871 71 55,

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Potoku Wielkim

23-313 Potok Wielki
tel. 15 874 02 23,
e-mail: biuro@opspotokwielki.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Janowie Lubelskim

ul. Ogrodowa 20,
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 33 45, fax 15 872 36 78
pcprjanowlubelski@poczta.onet.pl

Realizacja zadań
powiatu w zakresie
polityki prorodzinnej,
pomocy społecznej,
pieczy zastępczej,
wspierania osób
niepełnosprawnych,
współdziałania z
organizacjami
pozarządowymi o
charakterze
regionalnym lub
ogólnokrajowym.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”
w Janowie Lubelskim

ul. Jana Pawła II 10
23-300 Janów Lubelski
tel.158717427;fax. 15 8717438
e-mail: placowka_promyk@wp.pl

Zapewnienie dzieciom i
młodzieży pozbawionym
całkowicie lub częściowo
opieki rodzicielskiej, dla
których nie znaleziono
rodzinnej opieki
zastępczej, całodobową,
ciągłą opiekę i
wychowanie;

POWIATOWE OŚRODKI WSPARCIA/ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Janowie Lubelskim

ul. Kilińskiego 30,
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 0 33, fax 15 872 20 33
e-mail:
sdsjanowlubelski@poczta.onet.pl

Usługi wsparcia
dziennego dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi;
polegających na nauce,
rozwijaniu lub
podtrzymywaniu
umiejętności w zakresie
czynności dnia
codziennego
i funkcjonowania w życiu
społecznym;

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
"BARKA" Dom Pomocy Społecznej
im. Jana Pawła II
w Janowie Lubelskim

ul. Wiejska 12,
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 87 20 824, fax 15 87 20 824,
e-mail: dpsjanow@wp.pl

Dom przeznaczony jest
dla osób przewlekle
somatycznie chorych,
osób w podeszłym wieku,
osób dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie, osób
przewlekle psychicznie
chorych, mężczyzn i

kobiet; świadczy usługi
bytowe, opiekuńcze,
wspomagające na
poziomie
obowiązującego
standardu, w zakresie
i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb
osób w nim
przebywających,

KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Klub Integracji Społecznej
w Janowie Lubelskim
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
"HUMANUS"

ul. Boh. Porytowego Wzgórza 23
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 814 22 51
e-mail: jsnp-humanus@wp.pl

Reintegracja zawodowa i
społeczna uczestników,
prowadzenie poradnictwa
psychologicznego,
pedagogicznego,
prawnego i zawodowego,
organizowanie działań o
charakterze
terapeutycznym i
edukacyjnym, działalność
samopomocowa w
zakresie zwiększenia
aktywności społecznej
integracja działań
lokalnej społeczności.

ORZECZNICTWO RENTOWE I POZARENTOWE
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ul. Zamoyskiego 52,
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 05 61

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. Lubelska 1,
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 23 20, fax 15 872 64 28,
e-mail: janowlubelski@krus.gov.pl

Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 36 32

Orzecznictwo do celów
rentowych
i pozarentowych

POŚREDNICTWO PRACY I PORADNICTWO ZAWODOWE
Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim

ul. Jana Zamoyskiego 70
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 02 40, 15 872 25 34,
e-mail: luja@praca.gov.pl

Pośrednictwo pracy
i poradnictwo zawodowe
oraz umożliwianie osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy
odbywania staży, prac
interwencyjnych, robót
publicznych, prac
społecznie użytecznych,
zatrudnienia w ramach
refundacji kosztów
wyposażenia lub
doposażenia stanowiska
pracy, szkoleń, udzielania
jednorazowych środków
na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
oraz innych aktywnych
form przeciwdziałania
bezrobociu.

AGENCJA ZATRUDNIENIA
Fundacja Inicjatyw Lokalnych
- oddział/filia

ul. Zamoyskiego 52,
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 872 52 52

Wspieranie
wszechstronnego rozwoju
społeczno gospodarczego Regionu
Lubelskiego, a zwłaszcza
podejmowanie działań na
rzecz likwidacji
dysproporcji i włączania
w procesy rozwojowe
obszarów słabiej
rozwiniętych.

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztaty Terapii Zajęciowej
CARITAS

ul. Zamoyskiego 77,
23-300 Janów Lubelski
tel./fax 15 872 15 74,
e-mail: warsztaty.janow@wp.pl
www.wtzjanowlubelski.za.pl

Rehabilitacja społeczna
i zawodowa osób
niepełnosprawnych
w zakresie pozyskania
lub przywracania
umiejętności niezbędnych
do podjęcia zatrudnienia.

PUBLICZNA PLACÓWKA OŚWIATOWA
Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

ul. Zamoyskiego 77,
23-300 Janów Lubelski
Tel. 15 8431 420

Placówka dla dzieci i
młodzieży z
niepełnosprawnością
intelektualną
realizujących obowiązek
rocznego przygotowania
przedszkolnego,
obowiązek szkolny i
obowiązek nauki. Celem
zajęć jest wspomaganie
rozwoju dzieci i
młodzieży, rozwijanie
zainteresowania
otoczeniem oraz
uzyskanie niezależności
od innych osób w
funkcjonowaniu
w codziennym życiu.

POWIATOWY ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Zamoyskiego 149
23-300 Janów Lubelski,
Tel. 158723-811
e-mail: zaz.janow.lubelski@onet.pl

Zatrudnianie osób
niepełnosprawnych,
zaliczonych do
znacznego i
umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności.
Rehabilitacja zawodowa i
społeczna osób
niepełnosprawnych.
Pomoc w realizacji
pełnego, niezależnego,
samodzielnego i
aktywnego życia na
miarę indywidualnych
możliwości osób
niepełnosprawnych.

