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PRZEWODNIK
INFORMUJĄCY
O LOKALNIE DOSTĘPNYCH
FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ,
POMOCY SPOŁECZNEJ
I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI

KOLBUSZOWA, 2019

Zgodnie z rozporządzeniem 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), jednym z wielu zadań
samorządów powiatowych jest przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom
oraz samorządowi województwa aktualizowanego corocznie przewodnika
informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy
społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(w wersji papierowej oraz elektronicznej).
Na terenie powiatu kolbuszowskiego działają liczne instytucje świadczące
różnorodne formy opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, socjalnej, aktywizację
zawodową, edukację osobom z zaburzeniami psychicznymi. Niniejszy
Przewodnik zawiera informacje na temat wybranych form pomocy i wsparcia
dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z ich danymi teleadresowymi.

OPIEKA ZDROWOTNA
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 ze zm.), osobom z zaburzeniami
psychicznymi przysługują nieodpłatne świadczenia opieki zdrowotnej udzielane
przez świadczeniodawców, którzy zawarli kontrakt z NFZ.
W celu uzyskania pomocy lekarskiej osoby z zaburzeniami psychicznymi
powinny zgłosić się do poradni zdrowia psychicznego. Korzystanie ze
świadczeń poradni nie wymaga skierowania od lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej.
Narodowy Fundusz Zdrowia
Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Rzeszowie
Udziela informacji o świadczeniach medycznych.
ul. Zamkowa 8
35 – 302 Rzeszów
tel. 17 860 41 00
Punkt informacyjny:
ul. M. Skłodowskiej–Curie 10
39 – 300 Mielec
tel. 17 583 08 63
SAMODZIELNY PUBLICZNY
W KOLBUSZOWEJ

ZESPÓŁ

OPIEKI

ZDROWOTNEJ

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i dyżurujący w Izbie Przyjęć
świadczą pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi m.in. poprzez wstępne
rozpoznanie, informowanie o możliwych sposobach leczenia, kierowanie do
specjalistycznych placówek.
ul. Grunwaldzka 4
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 227 12 22

ANIMA CENTRUM PSYCHIATRII W KOLBUSZOWEJ
Centrum Psychiatrii Anima świadczy usługi osobom potrzebującym
pomocy psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej. Cel ten
realizowany jest poprzez wizyty lekarskie, porady psychologiczne,
psychoterapię indywidualną i grupową, opiekę dzienną psychiatryczną
w oddziale psychiatrycznym, leczenie, poradnictwo, wizyty domowe u pacjenta.
W ramach Centrum Psychiatrii ANIMA funkcjonuje:
− oddział dzienny psychiatryczny,
− poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia,
− poradnia zdrowia psychicznego,
− zespół leczenia środowiskowego.
W Oddziale Dziennym Psychiatrycznym NZOZ ANIMA można
skorzystać z profesjonalnej pomocy w zakresie leczenia i psychoterapii szeroko
rozumianych zaburzeń psychicznych: psychoz, zaburzeń lękowych, depresji,
zaburzeń osobowości itp.
Dzienny oddział - prowadzi leczenie w cyklu 12 tygodniowym.
ul. Tyszkiewiczów 2
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 303 71
POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W KOLBUSZOWEJ
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kolbuszowej
prowadzi liczne programy profilaktyczne prowadzone przez Oświatę Zdrowotną
i Promocję Zdrowia adresowane do dzieci, młodzieży oraz ich rodziców
przeciwdziałające uzależnieniom i promującym zdrowy styl życia.
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 2271 150

POMOC SPOŁECZNA
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodki Pomocy Społecznej stanowią pierwsze miejsce kontaktu
w przypadku zamiaru uzyskania świadczeń opiekuńczych, wsparcia w życiu
codziennym lub zamiaru korzystania z pomocy poza miejscem zamieszkania.
W celu uzyskania pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
należy zwrócić się do najbliższego względem miejsca zamieszkania ośrodka
pomocy społecznej. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą starać się
o pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym udzielanie
usług opiekuńczych.
W każdej gminie na terenie powiatu kolbuszowskiego działają Gminne
Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, których zadaniem między
innymi jest mobilizowanie osób z problemem alkoholowym do podjęcia
dobrowolnego leczenia odwykowego lub wnioskowanie do sądu o wydanie
postanowienia o leczeniu i wskazaniu zakładów leczenia odwykowego.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej
ul. Obr. Pokoju 21a
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 133
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niwiskach
36-147 Niwiska 430
tel. 17 22 79 342
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cmolasie
36-105 Cmolas 237b
tel. 17 74 44 440
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzikowcu
ul. Dworska 62
36-122 Dzikowiec
tel. 17 74 42 107

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raniżowie
ul. Rynek 6
36-130 Raniżów
tel. 17 22 85 505
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Majdanie Królewskim
ul. Rynek 1A
36-110 Majdan Królewski
tel. 15 84 71 046
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLBUSZOWEJ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje działania wobec osób
niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin
poprzez:
− konsultacje terapeutyczne, psychologiczne, prawne,
− poradnictwo socjalne, rodzinne,
− prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze,
− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się
i technicznych,
− dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
− bezpłatne wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego,
− udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach dla osób niepełnosprawnych.
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
pok. 119, pok. 124
tel. 17 744 57 59
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W KOLBUSZOWEJ
Zespół orzeka na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela
ustawowego albo za ich zgodą na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej osoby
przed i po 16 roku życia, wydaje orzeczenie o niepełnosprawności i o stopniu
niepełnosprawności wraz ze wskazaniami dotyczącymi np. odpowiedniego
zatrudnienia, szkoleń, uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności
zaopatrzenia w sprzęty i przedmioty ortopedyczne, korzystania z systemu
środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, konieczności stałego
współdziałania opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji oraz edukacji.

ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
pok. 111a
tel. 17 74 45 719
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
W KOLBUSZOWEJ
Poradnia udziela dzieciom i młodzieży (od urodzenia do zakończenia
nauki w szkole średniej) pomocy w formie diagnozy psychologicznopedagogicznej, terapii psychologicznej, pomocy logopedycznej, pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom pomocy
psychologiczno - pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem
dzieci i młodzieży. Poradnia realizuje zadania wobec dzieci i młodzieży
z zaburzeniami psychicznymi w szczególności poprzez: diagnozowanie,
opiniowanie, orzecznictwo, prowadzenie zajęć z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju małego dziecka, działalność terapeutyczną, grupy
wsparcia, mediacje, interwencję kryzysową, działalność profilaktyczną,
poradnictwo.
ul. 11 Listopada 10
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 156
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CMOLASIE
Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej
wszczyna ośrodek pomocy społecznej na wniosek osoby, bądź jej
przedstawiciela ustawowego, która ubiega się o miejsce w takim domu.
Skierowanie do domu pomocy społecznej może też nastąpić z urzędu.
Ostateczną decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje gmina,
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o pobyt.
W przypadku nie wyrażenia przez osobę z zaburzeniami psychicznymi zgody na
umieszczenie w domu pomocy społecznej i jednoczesnej konieczności
sprawowania opieki nad taką osobą poza miejscem zamieszkania, o skierowaniu
do domu pomocy społecznej orzeka sąd. Dom zapewnia całodobową opiekę
oraz zaspakaja niezbędne potrzeby na poziomie obowiązującego standardu.
36-105 Cmolas 274
tel. 17 28 37 751

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY
Środowiskowe Domy Samopomocy są ośrodkami wsparcia pobytu
dziennego dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych
intelektualnie i osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności
psychicznych. Środowiskowe domy samopomocy mają na celu podnoszenie
jakości życia oraz poprawę funkcjonowania uczestników poprzez indywidualne,
grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczno - rehabilitacyjne
z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym
zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOLBUSZOWEJ
ul. Kolejowa 2
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 74 652
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WOLI RANIŻOWSKIEJ
Wola Raniżowska 586
36-130 Raniżów
tel. 17 22 85 267
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SPIACH
Wilcza Wola 29A
36-121 Wilcza Wola
tel. 17 22 83 010
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄD MIEJSKOGMINNY W KOLBUSZOWEJ
Prowadzi Świetlice Profilaktyczno- Wychowawczą - jest to placówka
wsparcia dziennego typu opiekuńczego z elementami placówki specjalistycznej.
ul. Bytnara 3
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22 74 086

DZIENNY DOM SENIOR + W HUCIE PRZEDBORSKIEJ
FUNKCJONUJĄCY W STRUKTURACH MGOPS W KOLBUSZOWEJ
Placówka przeznaczona dla seniorów z gminy Kolbuszowa. Podstawowy
zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior + obejmuje
w szczególności usługi: socjalne (w tym posiłek), edukacyjne, kulturalnooświatowe, aktywności ruchowej, terapii zajęciowej, rekreacyjne, aktywizujące
społecznie, rehabilitacji ruchowej.
Huta Przedborska 26
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 74 79 096
„SENIOR-WIGOR" DZIENNY DOM W NIWISKACH
Placówka pobytu dziennego świadczy wsparcie dla seniorów poprzez
umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym
oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej,
edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Uczestnikami zajęć
w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo
w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami gminy
Niwiska.
36-147 Niwiska 203
tel. 17 227 94 12
DZIENNY DOM POBYTU DLA SENIORÓW PRZY PARAFII
ŚW. BRATA ALBERTA W KOLBUSZOWEJ
Placówka przeznaczona dla seniorów gminy Kolbuszowa zapewniająca
usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne.
ul. św. Brata Alberta 3
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22 77 250

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ
Powiatowy Urząd Pracy organizuje staże w ramach środków PFRON,
Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, pośrednictwo
pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, aktywne formy
zatrudnienia.
ul. Piłsudskiego 59A
36 – 100 Kolbuszowa
tel. 17 22 71 790
tel. 17 22 72 926
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ CARITAS DIECEZJI
RZESZOWSKIEJ W KOLBUSZOWEJ, Z FILIĄ W CMOLASIE
Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z zajęć, które mają
na celu ich rehabilitację zawodową i społeczną. Rehabilitacja zawodowa
i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi skoncentrowana jest na rozwoju
każdego uczestnika, uczenia samodzielności oraz przygotowywania do podjęcia
pracy zawodowej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego osób
niepełnosprawnych, w tym również z zaburzeniami psychicznymi.
Tyszkiewiczów 3
36-100 Kolbuszowa
tel. 17 22 75 878
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W KOLBUSZOWEJ DOLNEJ
Szkoła przeznaczona jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym.
W skład Zespołu Szkół wchodzi:
− Szkoła Podstawowa Specjalna,
− Gimnazjum Specjalne,
− Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
ul. Wiejska 90
36-100 Kolbuszowa Dolna
tel. 17 22 71 581

OŚRODEK REWALIDACYJNO - EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY
W KORCZOWISKACH
Specjalistyczna wielofunkcyjna placówka której głównym celem jest
edukacja poprzez prowadzenie rewalidacji, zajęć edukacyjno - terapeutycznych
i specjalistycznych. Jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży z głębokim
stopniem niepełnosprawności intelektualnej lub wieloraką sprzężoną
niepełnosprawnością w wieku od 3 do 25 lat.
Korczowiska 96
36 – 130 Raniżów
tel. 667 604 501
tel. 17 56 32 180

