Nr 14. WYKAZ
instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO
/stan na dzień 31.12.2012 r./
Lp.
1

1.

Forma pomocy
materialna

Instytucje i placówki

Adres

Telef
on

Osoba
odpowiedzialna

poradnictwo

finansowa

2

3

4

5

6

ul. Gołdapska 23
19-400 Olecko
pn.-pt.
7.30-15.30

(87)
520
34 30

7
Rodzinom zastępczym
usamodzielnianym
wychowankom,
dofinansowania
w zakresie rehabilitacji społ.
osób niepełnosprawnych:
dofinansowanie:
-uczestnictwa w turnusach
rehabilitacyjnych
-likwidacji barier
architektonicznych,
w komunikowaniu się
oraz technicznych
-zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny
-zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne oraz środki
pomocnicze
- finansowanie w części lub
w całości kosztów tworzenia
i działania warsztatów
terapii zajęciowej
- opracowywanie i realizacja
projektów w ramach środków
pozyskanych z zewnątrz na rzecz
osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
w Olecku

- psychologiczne,
- prawne,
- pedagogiczne,
- rodzinne
- socjalne

P. Wiesława
Szymczyk

8

opieka

inna

9

10
Grupy wsparcia, doszkalanie
oraz rozwój specjalistycznego
poradnictwa Rodzin
Zastępczych
„Szkoła dla Rodziców”
Grupa terapeutycznoedukacyjna dla rodziców,
Rehabilitacja społeczna osób
niepełnosprawnych, zajęcia
terapeutyczno-edukacyjne
dla dzieci,

pobyt
w mieszkaniu
chronionym
usamodzielnionych
wychowanków
opuszczających
pieczę zastępczą

2.

Specjalistyczny Ośrodek
Wsparcia dla Ofiar Przemocy

ul. Gołdapska 23
19-400 Olecko

jw.

całodobowe
schronienie

Interwencyjna
Grupa wsparcia dla ofiar
przemocy, Grupa
terapeutyczno-edukacyjna
dla dzieci,
Szkoła dla rodziców
Ochrona ofiary przemocy
przed osobą stosującą przemoc

- psychologiczne
- prawne
- socjalne
- medyczne

tymczasowe
schronienie
osobom nie
wskazującym
zaburzeń
psychicznych
oraz zdolnych
do samodzielnej
egzystencji
w sytuacji
kryzysu
spowodowanego
nagła losową
utratą mieszkania
w wyniku klęski
żywiołowej,
katastrofy itp.

Interwencyjna, rozmowy
wspierająco – informujące
udzielane przez specjalistów
i innych pracowników
wg potrzeb osób będących
w kryzysie, przywrócenie
umiejętności radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami
i budowanie motywacji
do pozytywnych zmian, inna
pomoc m.in. w pozyskaniu
zatrudnienia, mieszkania,
środków finansowych itp.
współpraca z instytucjami
w zakresie złagodzenia,
wyeliminowania skutków
kryzysu.

- pedagogiczne,
- psychologiczne
- doradztwo
zawodowe
jw.

X dzienna

Rozwijanie zainteresowań
młodzieży, obozy, szkolenia,
festyny, warsztaty, kursy
podwyższające kwalifikacje

X dzienna

Rozwijanie zainteresowań
młodzieży, zajęcia sportoworekreacyjne

- prawne
- socjalne
- medyczne
- pedagogiczne
- rodzinne

w Rodzinie przy PCPR w
Olecku

P. Ewa
Skowrońska

3.

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej przy PCPR w
Olecku

ul. Gołdapska 23
19-400 Olecko

(87)
520
34
30,
(87)
520
34 37
P. Ewa
Skowrońska

4.

5.
6.

Młodzieżowy Klub Integracji
Społecznej przy PCPR w
Olecku

ul. Gołdapska 23
19-400 Olecko

(87)
520
34 30

Młodzieżowy Klub Integracji
Społecznej przy Internacie
ZSLiZ w Olecku
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna
w Olecku

ul. Gołdapska 27
19-400 Olecko

(87)
520
22 51
(87)
523
93 38

ul. Zamkowa 2
19-400 Olecko

P. Anna
Świderska
P. Danuta
Koncewicz
P. Elżbieta
DomasikMrozowska

Świadczona
jest pomoc
w zakresie: badań

wyżywienie,
odzież, obuwie,
śr. higieny
osobistej, śr.
czystości
jeżeli dochód
nie przekracza
aktualnie
obowiązującego
kryterium
dochodowego
osoby samotnie
gospodarującej

-kwalifikowanie
do nauczania zintegrowanego
i indywidualnego
-rozwiązywanie problemów

7.

Dom im. Janusza Korczaka
w Olecku

ul. Gołdapska
18A
19-400 Olecko

psychologicznych,
pedagogicznych,
logopedycznych
- socjalne,
- pedagogiczne,
- psychologiczne
- terapeutyczne

(87)
520
21 40

miejsce
zamieszkania,
wyżywienie,
odzież
obuwie,
środki
czystości

całodobowa
opieka

- psychologiczne,
- terapeutyczne,
- medyczne

miejsce
zamieszkania,
wyżywienie,
odzież
i obuwie,
utrzymanie
czystości

całodobowa

- psychologiczne,
- terapeutyczne,
- medyczne

miejsce
zamieszkania,
wyżywienie,
odzież
i obuwie,
utrzymanie
czystości;

całodobowa

P. Barbara
Sulima

8.

Dom Pomocy Społecznej
„ Zacisze”
w Kowalach Oleckich
dla osób w podeszłym wieku

ul. Witosa 8
19-420 Kowale
Oleckie

(87)
523
82 36

w nauce wychowaniu dzieci,
młodzieży dla rodziców
i nauczycieli

P. Teodozja
Sołtysiak

9.

Dom Pomocy Społecznej
„Jaśki”
Olecko Kolonia
dla osób przewlekle
psychicznie chorych

19-400 Olecko
Olecko Kolonia 4

(87)
520
22 08

P. Edyta
Truszczyńska

Terapia zajęciowa,
zaspokajanie potrzeb
religijnych, kulturalnych,
wyrównywanie deficytów
rozwojowych i opóźnień
szkolnych, organizowanie
zajęć kulturalnych
i rekreacyjno-sportowych,
przygotowywanie
wychowanków
do podejmowania
odpowiedzialności
za własne zachowanie
oraz uczenie samodzielności
w życiu ,udzielanie pomocy
w procesie usamodzielniania.
Umożliwienie udziału
w terapii zajęciowej,
podnoszenie sprawności
i aktywizowaniu mieszkańców
domu, umożliwienie
zaspokojenia potrzeb
religijnych i kulturalnych,
zapewnienie warunków
do rozwoju samorządności
mieszkańców domu,
stymulowaniu nawiązywania,
utrzymywania i rozwijania
kontaktu z rodziną
i społecznością lokalną
Dom swoim mieszkańcom
umożliwia wyjazdy na
turnusy rehabilitacyjne
(pomoc w załatwieniu
formalności, transport
na miejsce turnusu, opieka
w czasie turnusu). Mieszkańcy
mają możliwość poprawienia
swojej sprawności fizycznej
dzięki ćwiczeniom
i zabiegom wykonanym
w sali rehabilitacyjnej.
świadczenie pracy socjalnej,
organizację terapii
zajęciowej w pracowni
terapii, możliwość korzystania
przez mieszkańców domu
z punktu bibliotecznego
oraz codziennej prasy, a także
możliwość zapoznania się
z przepisami dotyczącymi
domu, organizację

10.

Warsztat Terapii Zajęciowej
w Olecku

19-400 Olecko
ul. M.Kopernika 6

(87)
520
49 45

dzienna

- psychologiczne,
- logopedyczne
- socjalne

P. Marta
Romotowska

11.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

ul. Kolejowa 31
19-400 Olecko

(87)
520

P. Maria
Siemiaszko -

- socjalne
- finansowe

schronienie,
posiłek,

dzienna

świąt, uroczystości
okazjonalnych, udział
w imprezach kulturalnych,
możliwość kontaktu
z kapłanem i udział
w praktykach religijnych,
zgodnie z wyznaniem
mieszkańca domu, sprawienie
pogrzebu, zgodnie
z wyznaniem zmarłego
mieszkańca domu,
wolontariat, szkolenia
Rozwijanie umiejętności
wykonywania czynności życia
codziennego oraz zaradności
osobistej. Organizowanie
„otwartych drzwi”, wystaw,
kiermaszy, prezentacji,
uczestniczenie w życiu
lokalnej społeczności,
w imprezach zewnętrznych.
Możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej
w zakresie pozyskania
lub przywrócenia
umiejętności niezbędnych
do podjęcia zatrudnienia.
Warsztat realizuje
także zadania zmierzające
do ogólnego rozwoju
sprawności niezbędnych
do prowadzenia przez
osobę niepełnosprawną
niezależnego,
samodzielnego i aktywnego
życia -na miarę jego
indywidualnych
możliwości.
Stowarzyszenie Rodziców
Osób Niepełnosprawnych
i Osób Wspierających
pomaga m.in. osobom
niepełnosprawnym
intelektualnie i chorym
psychicznie poprzez wsparcie:
psychologiczne, rzeczowe,
integracyjne - współorganizuje
imprezy sportowe i kulturalne.

świadczenia pieniężne: zasiłek
stały ,zasiłek okresowy,
zasiłek celowy i specjalny

w Olecku

42 33

- opiekuńcze
- poradnictwo
specjalistyczne

niezbędne
ubranie

Kozielska

12.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kowalach
Oleckich

Kościuszki 44
19-420
Kowale Oleckie

(87)
523
82 48

P. Joanna
Kowalewska

dożywianie
dzieci,
udzielanie
schronienia,
zapewnienie
posiłku oraz
niezbędnego
ubrania
osobom tego
pozbawionym

dzienna

zasiłek celowy, zasiłek
i pożyczka na ekonomiczne
usamodzielnienie, pomoc
na usamodzielnienie oraz
na kontynuowanie nauki,
świadczenie pieniężne
na utrzymanie i pokrycie
wydatków związanych
z nauką języka polskiego
dla cudzoziemców,
którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, świadczenia
niepieniężne: bilet
kredytowany,
składki na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne,
pomoc rzeczowa
w tym na ekonomiczne
usamodzielnienie, , usługi
opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, w ośrodkach
wsparcia oraz w rodzinnych
domach pomocy,
specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu
zamieszkania oraz
w ośrodkach wsparcia, pomoc
na zagospodarowanie
w formie rzeczowej dla osób
usamodzielnianych
przyznawanie i wypłacanie
zasiłków okresowych
i celowych, opłacanie składek
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko
chorym członkiem rodziny
oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką,
ojcem lub rodzeństwem;
organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych,
w tym specjalistycznych,
kierowanie do domu
pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności
za pobyt mieszkańca gminy
w tym domu; pomoc osobom
mającym trudności
w przystosowaniu się do życia

po zwolnieniu z zakładu
karnego; przyznawanie
i wypłacanie zasiłków stałych,
opłacanie składek na
ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach
o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.

13.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
Świętajno

Świętajno 104
19-411 Świętajno

(87)
521
54 18

dożywianie
dzieci,
udzielanie
schronienia,
zapewnienie
posiłku
oraz niezbędn
ego ubrania
osobom tego
pozbawionym

dzienna

przyznawanie i wypłacanie
zasiłków okresowych
i celowych, opłacanie składek
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia
w związku z koniecznością
sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko
chorym członkiem rodziny
oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką,
ojcem lub rodzeństwem;
organizowanie i świadczenie
usług opiekuńczych,
kierowanie do domu pomocy
społecznej i ponoszenie
odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym
domu; pomoc osobom
mającym trudności
w przystosowaniu się
do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
przyznawanie i wypłacanie
zasiłków stałych, opłacanie
składek na ubezpieczenie
zdrowotne określonych
w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych.

dożywianie
dzieci,
udzielanie
schronienia,
zapewnienie
posiłku oraz
niezbędnego

dzienna

przyznawanie i wypłacanie
zasiłków okresowych
i celowych, opłacanie składek
na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe za osobę,
która zrezygnuje
z zatrudnienia w związku
z koniecznością
sprawowania bezpośredniej,

P. Wiesława
Derlaga

14.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Wieliczkach

ul. Lipowa 16
19-404,Wieliczki

(87) P. Helena Czuper
521
42 37

osobistej opieki nad
długotrwale lub ciężko
chorym członkiem
rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką,
ojcem lub rodzeństwem;
organizowanie
i świadczenie usług
opiekuńczych, w tym
specjalistycznych, kierowanie
do domu pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności
za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu; pomoc
osobom mającym trudności
w przystosowaniu się
do życia po zwolnieniu
z zakładu karnego;
przyznawanie i wypłacanie
zasiłków stałych, opłacanie
składek na ubezpieczenie
zdrowotne określonych
w przepisach świadczeniach
opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków
publicznych.

ubrania
osobom tego
pozbawionym

15.

Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Olecku

ul. Armii
Krajowej 26
19-400 Olecko

(87)
520
33 85

- psychologiczne,
- logopedyczne,
- psychiatryczne

dożywianie

dzienna

- psychologiczne,
- logopedyczne,
- psychiatryczne
- terapeutyczne –
instruktorów terapii
zajęciowej,
-pedagogiczne

dożywienie

dzienna

P. Danuta Maria
Zaniewska

16.

Środowiskowy Dom
Samopomocy
we Wronkach

Wronki 36
19-411 Świętajno
dni robocze w godz.
7.30 – 15.30

(87)
520
14 92

P. Maria Wanda
Dzienisiewicz

Terapia psychologiczna,
logopedyczna,
pedagogiczna,
choreoterapia, muzykoterapia,
terapia zajęciowa
w pracowniach: ceramicznej,
technicznej, plastycznej
i komputerowej;
- rehabilitacja medyczna:
fizjoterapia, hydroterapia,
hipoterapia, usprawnianie
fizyczne;
- rehabilitacja społeczna
i zawodowa;
- opieka pielęgniarska.
Terapia psychologiczna,
logopedyczna,
pedagogiczna,
choreoterapia, muzykoterapia,
rehabilitacja medyczna,
rehabilitacja społeczna
i zawodowa

17.

Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Kowalach Oleckich

ul. Kościuszki 29 (87)
19 - 420 Kowale
610
Oleckie
01 69

- psychologiczne,
- logopedyczne,
- psychiatryczne
- terapeutyczne –
instruktorów terapii
zajęciowej,
-pedagogiczne
- socjalne,

godziny otwarcia:
7:00 - 15:00

P. Halina
Olszewska

18.

NZOZ Poradnia Terapii
Uzależnienia od Alkoholu,
Narkotyków
i Współuzależnienia
w Olecku

ul. Nocznickiego 15

19-400 Olecko

(87)
520
45 91

P. Danuta
Klejmont

- diagnoza uzależnień
i współuzależnienia,
- konsultacje
psychiatryczne
i kierowanie do innych
specjalistów,
- psychoterapia
indywidualna
uzależnionym
od alkoholu, narkotyków,
(uzależnienia mieszane),
współuzależnionym
i DDA,
- porady, konsultacje,
terapia dla rodziców
z problemem używania
narkotyków i alkoholu

dożywienie

dzienna

przyuczanie do wykonywania
różnych prac
z wykorzystywaniem technik
komputerowych, zajęcia
rewalidacyjne trening
samoobsługi,
w tym utrzymania higieny
osobistej, zajęcia relaksacyjne
i muzykoterapia. Poradnictwo
socjalne i pomoc w bieżących
sprawach administracyjnych
(np. pomoc w aplikacji
i wypełnianiu stosownych
wniosków, podań, kontaktów
z urzędami
i instytucjami publicznymi
i innych),wycieczki
i wyjścia rekreacyjne, zajęcia
teatralne, zajęcia z zakresu
terapii zajęciowej —
rozwijanie umiejętności,
uzdolnień i zainteresowań
z wykorzystywaniem
różnych technik arteterapii
Środowiskowy Dom
Samopomocy aktywizuje
osoby niepełnosprawne
poprzez zajęcia w różnych
pracowniach: kulinarnej,
artystyczno-plastycznej,
usprawniania ruchowego,
gospodarstwa domowego,
terapii pedagogicznej
i rękodzieła, komputerowej
z dostępem do Internetu,
zajęcia w ogrodzie

Kierowanie
do ośrodków i oddziałów
detoksykacyjnych.
Grupy terapeutyczne -etap
podst. i pogłębiony:
Uzależnienia od alkoholu,
uzależnienia mieszane
i współuzależnienia.
Treningi terapeutyczne
uzależnionym od alkoholu,
(uzależnienia mieszane)
i współuzależnionym

przez nieletnich,
- konsultacje,
psychoterapia
indywidualna,
kierowanie do ośrodków
nieletnich z problemem
używania narkotyków
i alkoholu

19.

Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
przy ŚDS w Olecku

ul. Armii
Krajowej 26
19-400 Olecko

(87)
520
33 85

Świadczona
jest pomoc
w zakresie: badań
psychologicznych,
pedagogicznych,
logopedycznych

P. Danuta Maria
Zaniewska

20.

Punkt konsultacyjnoinformacyjny dla Ofiar
Przemocy
w Rodzinie w Olecku

ul. Nocznickiego 15

16.00 -18.00)

21.

Punkt Konsultacyjny dla
Osób Uzależnionych
w Świętajnie

(87)

- poradnictwo
w zakresie
przemocy w rodzinie,
- poradnictwo prawne,
45 91 P. Wanda Janicka
- konsultacje
psychologiczne

19-400 Olecko
520
[środa(konsultacje), 15 03
piątek (spotkania
520
grupowe)]

19-411 Świętajno
(wtorek)

(87)
521
54 20

P. Danuta
Klejmont

- diagnoza wstępna
uzależnień
i współuzależnienia ,
- kierowanie
na konsultacje
specjalistyczne
(np. psychiatra,
psycholog itp.)
- konsultacje osobom
doświadczającym

Stowarzyszenie
"Dać Nadzieję"
przy Środowiskowym Domu
Samopomocy w Olecku.
Zrzeszenie rodziców osób
niepełnosprawnych i osób
wspierających w celu
polepszenia warunków
rehabilitacyjnych uczestników
środowiskowego domu
samopomocy w Olecku.
Organizowanie
i współdziałanie
w organizowaniu życia
kulturalnego, oświatowego,
imprez sportowych
i rekreacyjnych w środowisku
osób niepełnosprawnych.
Szerzenie oświaty
w środowisku rodzinnym
i społecznym, dotyczącej
zachowań wobec
niepełnosprawnych.
Prowadzenie centrum edukacji
specjalnej.

Grupa wsparcia
dla ofiar przemocy

Grupa wstępna
psychoedukacyjna
uzależnionym
od alkoholu,
uzależnienia mieszane
i współuzależnionym.
Konsultacje
indywidualne
uzależnionym,

przemocy w rodzinie –
kierowanie do innych
specjalistów, współpraca
z miejscowym OPS,
- edukacja rodziców
w Gimnazjum,
Szkole Podstawowej
w Świętajnie nt.
zagrożeń uzależnieniami
i zjawisk przemocy
w rodzinie

22.

23.

24.

25.

26.

Środowiskowe Ognisko
wychowawcze „Puchatek”
TPD
w Olecku

Świetlica środowiskowowychowawcza
w Olecku
Parafialny oddział Akcji
Katolickiej

ul. Kościuszki 20
19-400 Olecko

P. Anna
Mackiewicz

19-400 Olecko
ul. Pl. Wolności 18

Świetlica Socjoterapeutyczna
„Krąg”
Zespół Szkół
w Olecku

Os. Siejnik 14
19-400 Olecko

Świetlica Socjoterapeutyczna
„Krąg”- 2
Zespół Szkół
w Judzikach

Judziki 5
19-400 Olecko

Świetlica Wiejska

(87)
520
33 95

(87)
520
24 53

X dzienna

zajęcia opiekuńczo–
wychowawcze,
profilaktyczno -wych.,
edukacyjne

dożywianie

zajęcia opiekuńczo wychowawcze

dożywianie

Pomoc
przy odrabianiu lekcji,
zagospodarowanie czasu
wolnego, organizacja
wypoczynku letniego

- zajęcia
socjoterapeutyczne,
opiekuńczo wychowawcze

dożywianie

Pomoc w odrabianiu
lekcji, rozwijanie
zainteresowań

- zajęcia
socjoterapeutyczne,
opiekuńczo wychowawcze

dożywianie

Pomoc przy odrabianiu
lekcji, możliwość
rozwijania
zainteresowań,
wyjazdy na basen,
wyjazdy podczas
wakacji

Parafialny Zespół
Caritas

(87)
523
91 00
P. Stanisław
Kopycki

(87)
520
76 96
P. Andrzej
Malinowski

Kukówko 6,

współuzależnionympilotowanie terapii

P. Bożena

X dzienna

Pomoc przy odrabianiu
lekcji, zajęcia
sportowo-rekreacyjne,
zagospodarowanie czasu
wolnego, rozwój
zainteresowań

Zajęcia kulturalno-

„ Kukowina”
w Kukówku

19-411 Świętajno

Świetlica Wiejska
w Pietraszach

Pietrasze
19-411 Świętajno

(87)
521
54 41

ul. Kolejowa 31
19-400 Olecko

(87)
520
42 33

29. Klub Integracji Społecznej
w Świętajnie

Świętajno 104
19-411 Świętajno

(87)
521
54 18

P. Wiesława
Derlaga

30.

ul. Lipowa 28
19-404 Wieliczki

(87)
521
42 37

P. Marzena
Kukowska

ul. Zamkowa 6
19-400 Olecko

(87)
520
22 98

27.

28.

31.

Klub Integracji Społecznej
w Olecku

Klub Integracji Społecznej
w Wieliczkach
Katolicka Poradnia Rodzinna
przy Parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego

Sporządziła:
Barbara Wysocka

oświatowe
Namiotko

P. Bożena
Świderska

P. Maria
SiemiaszkoKozielska

- zajęcia opiekuńczowychowawcze

- poradnictwo
z zakresu integracji
zawód. i społ. osób
długotrwale bezrob.
jw.

jw.

P. Bożena
Jeglińska

poradnictwo
małżeńskie

Zajęcia kulturalnooświatowe

