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Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie (PCPR) w Che³mnie

ul.. S³owackiego 3
86-200 Che³mno
tel. 56 677 24 46
e-mail: pcpr@powiat-chelmno.pl
www.pcprchelmno.pl

dzieci, m³odzie¿, rodziny

poradnictwo, wsparcie rodziny, doradztwo i informacja 
w zakresie szukania pomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Che³mnie jest jednostk¹ organizacyjn¹ 
Powiatu Che³miñskiego, która realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy spo³ecznej, 
pieczy zastêpczej i rehabilitacji spo³ecznej. 

PCPR oferuje pomoc osobom sprawuj¹cym rodzinn¹ pieczê zastêpcz¹ i ich dzieciom oraz 
dzieciom umieszczonym w pieczy zastêpczej, wykazuj¹cym potrzebê wsparcia 
w przezwyciê¿aniu problemów i trudnoœci ¿yciowych. Poradnictwo ma na celu wsparcie 
rodziny w jej prawid³owym funkcjonowaniu w obrêbie systemu rodzinnego i œrodowiska 
lokalnego, wspomaganie w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwi¹zywaniu problemów 
rozwojowych, kryzysowych, udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym cz³onkom, 
wykazuj¹cym potrzebê wsparcia wielozakresowej pomocy doradczej i informacyjnej na 
temat oœrodków specjalistycznych i miejsc w których mog¹ poddaæ siê terapii. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Che³mnie wspó³pracuje z instytucjami 
dzia³aj¹cymi na rzecz niepe³nosprawnych, w tym psychicznie chorych mieszkañców 
powiatu che³miñskiego 

?Powiatowy Zespó³ do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Che³mnie
? Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Che³mnie
?oœrodki pomocy spo³ecznej
?Œrodowiskowy  Dom Samopomocy w Che³mnie;
?Warsztaty Terapii Zajêciowej w Che³mnie;
?Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej w Drzonowie,
? domy pomocy spo³ecznej,
? organizacje pozarz¹dowe



Aktywny Samorz¹d 
Program realizowany przez PCPR w Che³mnie. G³ównym celem programu jest 
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczaj¹cych uczestnictwo osób 
niepe³nosprawnych w ¿yciu spo³ecznym, zawodowym i w dostêpie do edukacji

Powy¿szy program obejmuje nastêpuj¹ce obszary wsparcia
Modu³ I - Likwidacja barier utrudniaj¹cych aktywizacjê spo³eczn¹ i zawodow¹
?Obszar A - bariery transportowe (pomoc w zakupie i monta¿u oprzyrz¹dowania 
do posiadanego samochodu; pomoc w uzyskaniu prawa jazdy) 
?Obszar B - bariery w dostêpie do uczestniczenia w spo³eczeñstwie informatycznym 
(pomoc w zakupie sprzêtu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania; 
dofinansowanie szkoleñ w zakresie obs³ugi nabytego w ramach programu sprzêtu 
elektronicznego i oprogramowania),
?Obszar C - bariery w poruszaniu siê (pomoc w utrzymaniu sprawnoœci technicznej 
posiadanego wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym; pomoc w zakupie protezy 
koñczyny, w której zastosowano nowoczesne rozwi¹zania techniczne; pomoc 
w utrzymaniu sprawnoœci technicznej posiadanej protezy koñczyny)
?Obszar D  -  pomoc w utrzymaniu aktywnoœci zawodowej poprzez zapewnienie opieki 
dla osoby zale¿nej

Modu³ II - pomoc w uzyskaniu wykszta³cenia na poziomie wy¿szym.

Rodzina w Centrum 
Program realizowany od 2016 r. - aktualnie jako kontynuacja pod nazw¹ „Rodzina 
w Centrum 2". Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu 
Spo³ecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
G³ównym celem projektu jest zwiêkszenie dostêpu do us³ug wsparcia rodziny i pieczy 
zastêpczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin
w województwie kujawsko-pomorskim. Dzia³ania w projekcie przyczyniaj¹ siê 
do rozwoju i poprawy dostêpu do us³ug wsparcia rodziny i pieczy zastêpczej, a tym 
samym zapewniaj¹ rodzinom mo¿liwoœæ lepszego funkcjonowania w przysz³oœci.



W ramach Projektu realizowane s¹  us³ugi wsparcia rodziny i pieczy zastêpczej  m.in. 
zakresie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego: poradnictwo pedagogiczne, 
prawne, psychologiczne i psychiatryczne. 
Celem specjalistycznego poradnictwa rodzinnego psychiatrycznego jest diagnozowanie 
problemów psychicznych, w tym chorób psychicznych i chorób nerwowych, których 
Ÿród³o tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju wiêzi rodzinnych. Efektem 
poradnictwa psychiatrycznego powinna byæ postawiona diagnoza stanu psychicznego 
cz³onka rodziny, podjêcie leczenia. Specjalista na podstawie obserwacji i wywiadu 
dokonuje weryfikacji powy¿szych efektów poradnictwa dla ka¿dego uczestnika.

Oœrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia pomoc 
(fizycznej, psychicznej, seksualnej, przemocy domowej, ekonomicznej, mobbingu), 
w tym równie¿ czasowe nieodp³atne schronienie (do 3 miesiêcy), Pomaga tak¿e oraz 
osobom  znajduj¹cym siê w kryzysowej sytuacji ¿yciowej (której powodem by³a 
np. katastrofa, klêska, wypadek, zamach, ¿a³oba, utrata osób bliskich, myœli i próby 
samobójcze, kryzysy ma³¿eñskie). 
W OIK porad udzielaj¹ obecnie: psycholog i pedagog/pracownik socjalny. 
Punkt poradnictwa specjalistycznego jest wpisany do prowadzonego przez Wojewodê 
Kujawsko-Pomorskiego Rejestru Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa. 

dla osób doœwiadczaj¹cych przemocy 

Oœrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Che³mnie

ul. S³owackiego 3
86-200 Che³mno
tel. 56 677 24 28
e-mail: oikchelmno@op.pl

doroœli, rodziny, osoby doœwiadczaj¹ce przemocy



Powiatowy Zespó³ do Spraw 
Orzekania o Niepe³nosprawnoœci 

w Che³mnie

ul. S³owackiego 3, 86-200 Che³mno
tel.: 56 677 24 12
fax: 56 677 24 46

e-mail:  pzon@powiat-chelmno.pl
www.pzonchelmno.ugu.pl

dzieci, m³odzie¿, doroœli 

Wniosek o wydanie orzeczenia mo¿e z³o¿yæ osoba
zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. 

Do wniosku do³¹cza siê zaœwiadczenie lekarskie
  o  stanie zdrowia wraz z ewentualn¹ 

dokumentacj¹ medyczn¹
 

Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoœci wydaje orzeczenia: 
- o stopniu niepe³nosprawnoœci dla osób, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia,
- o stopniu niepe³nosprawnoœci dla osób, które ukoñczy³y 16 rok ¿ycia,
- o wskazaniach do ulg i uprawnieñ dla osób, które posiadaj¹ orzeczenia o inwalidztwie 
lub niezdolnoœci do pracy
- legitymacje osób niepe³nosprawnych.

Dla osób powy¿ej 16 roku ¿ycia ustala siê jeden z trzech stopni niepe³nosprawnoœci - 
znaczny, umiarkowany i lekki. 

Osoby, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia zaliczane s¹ do osób niepe³nosprawnych, je¿eli 
maj¹ naruszon¹ sprawnoœæ fizyczn¹ lub psychiczn¹ o przewidywanym okresie trwania 
powy¿ej 12 miesiêcy, z powodu wady wrodzonej, d³ugotrwa³ej choroby lub uszkodzenia 
organizmu, powoduj¹c¹ koniecznoœæ  zapewnienia im ca³kowitej opieki lub pomocy w 
zaspokajaniu podstawowych potrzeb ¿yciowych w sposób przewy¿szaj¹cy wsparcie 
potrzebne osobie w danym wieku.

!



Zespó³ Opieki Zdrowotnej 
w Che³mnie

Pl. Rydygiera 1
86-200 Che³mno
tel. sekretariat:  56 677 26 07
e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl
www.zoz.chelmno.pl

 

tel. 56 677 26 06

Zajmuje siê poradnictwem i leczeniem w zakresie chorób psychicznych oraz nerwic.
Do poradni potrzebne jest skierowanie od lekarza.

 

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

tel. 56 677 26 06

Poradnia Psychologiczna wspó³dzia³a z poradni¹ zdrowia psychicznego.
Ka¿dy pierwszorazowy pacjent musi mieæ skierowanie.

W obu poradniach obowi¹zuje wczeœniejsze uzgodnienie terminu wizyty 
tzn. dnia i godziny osobiœcie, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Poradnia Psychologiczna

Oœrodek Wsparcia Caritas 
Diecezji Toruñskiej w Che³mnie

ul.Szosa Grudzi¹dzka 3A
86-200 Che³mno
tel. 56 692 00 22
e-mail: sds.chelmno@caritas.pl

dzieci, m³odzie¿, doroœli 

poniedzia³ek-pi¹tek; godz. 7.30 - 15.30. 

W ramach oœrodka funkcjonuj¹:
Œrodowiskowy Dom Samopomocy,
magazyn ¿ywnoœci, wypo¿yczalnia sprzêtu rehabilitacyjnego.

 



ŒDS wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi w zakresie zaradnoœci i samodzielnoœci 
¿yciowej. Przeciwdzia³a marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu spo³ecznemu. 
Oœrodek odpowiada na indywidualne potrzeby ka¿dego uczestnika oraz stwarza 
mo¿liwoœci do rozwoju w³asnych uzdolnieñ i zainteresowañ. Zapewnia kompleksow¹ 
rehabilitacjê psychiatryczn¹ i spo³eczn¹ oraz mi³¹, rodzinn¹ atmosferê.

Placówka oferuje szereg zajêæ wspieraj¹co-aktywizuj¹cych, miêdzy innymi treningi 
umiejêtnoœci spo³ecznych, funkcjonowania w ¿yciu codziennym, spêdzania czasu 
wolnego oraz terapiê zajêciow¹ w pracowniach: plastyczno-malarskiej, gospodarstwa 
domowego, komputerowej, krawiecko-rêkodzielniczej, ceramicznej, witra¿owej, 
stolarskiej.

Uczestnicy maj¹ mo¿liwoœæ korzystania ze wsparcia psychologa w postaci poradnictwa, 
interwencji kryzysowej oraz psychoterapii indywidualnej lub grupowej. Ponadto 
otrzymuj¹ pomoc w za³atwianiu spraw urzêdowych oraz w dostêpie do niezbêdnych 
œwiadczeñ zdrowotnych. Osoby uczêszczaj¹ce do Oœrodka s¹ zachêcane do 
podejmowania aktywnoœci fizycznej, bior¹ udzia³ w terapii ruchowej, w tym w 
rehabilitacji prowadzonej pod okiem fizjoterapeuty.
W programie dzia³alnoœci placówki sta³e miejsce zajmuj¹ wycieczki, a tak¿e wydarzenia 
kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. W ramach terapii kulinarnej uczestnicy otrzymuj¹ 
codziennie œniadanie oraz ciep³y posi³ek. Istnieje mo¿liwoœæ dowozu i odwozu osób na 
zajêcia terapeutyczne.

Skierowanie do ŒDS Caritas nastêpuje na podstawie decyzji administracyjnej 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Che³mnie. W czasie oczekiwania na miejsce 
mo¿na skorzystaæ z formy wsparcia w charakterze klubowicza.

Œrodowiskowy Dom Samopomocy 



Dom Pomocy Spo³ecznej w Mgoszczu istnieje od 1963 roku. W pierwszych 23-latach 
dzia³alnoœci funkcjonowa³ pod nazw¹ Pañstwowy Dom Opieki Spo³ecznej i przeznaczony 
by³ dla doros³ych, a od 1987 roku jest Domem Pomocy Spo³ecznej sta³ego pobytu dla 
doros³ych niepe³nosprawnych intelektualnie i zamieszkuj¹ w nim osoby od 18 roku ¿ycia.

DPS w Mgoszczu zabezpiecza godne warunki ¿ycia, zaspokaja potrzeby ¿yciowe i tworzy 
warunki do rewalidacji zamieszkuj¹cych go osób z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
w warunkach maksymalnie zbli¿onych do rodzinnych. W realizacji tych za³o¿eñ, DPS 
wspó³pracuje z fundacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Placówka œwiadczy us³ugi na poziomie wszystkich wymaganych ustawowo standardów i 
dysponuje 84 miejscami w pokojach 1,2,3 osobowych. 

Dom Pomocy Spo³ecznej 
w Mgoszczu

Mgoszcz 54
86-230 Lisewo
tel./fax. 56 676 86 13
tel. kom.: 695 135 570
e-mail: dps_mgoszcz@poczta.onet.pl
 
osoby doros³e, niepe³nosprawne intelektualnie 
 

Dom Pomocy Spo³ecznej 
przy Zgromadzeniu 
Sióstr Mi³osierdzia 
Œw. Wincentego a’Paulo

ul. Dominikañska 40
86– 200 Che³mno
tel. 56 691 21 00
fax. 56 691 01 10
e-mail:  biuro@dpschelmno.pl
www.dpschelmno.pl

 
dzieci, m³odzie¿ i doroœli 

 



Dom Pomocy Spo³ecznej w Che³mnie prowadzony jest na zlecenie Powiatu 
Che³miñskiego przez Prowincjê Che³miñsko-Poznañsk¹ Zgromadzenia Sióstr  
Mi³osierdzia  Œw. Wincentego a’Paulo w Che³mnie dla osób przewlekle somatycznie 
chorych, dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej intelektualnie oraz doros³ych 
niepe³nosprawnych intelektualnie.

Dom Pomocy Spo³ecznej w Che³mnie jest chyba jedn¹ z niewielu  placówek, w których 
dochodzi do integracji osób w ró¿nym wieku, niepe³nosprawnych fizycznie i 
intelektualnie, które poznaj¹c siê ucz¹ siê  tolerancji i zrozumienia. Osoby doros³e z 
wielk¹ radoœci¹ poœwiêcaj¹ swój czas dzieciom, czytaj¹ im ksi¹¿ki, opowiadaj¹ bajki, 
otaczaj¹ mi³oœci¹ i ciep³em. Dzieci, które czêsto nie maja kontaktu ze swoimi rodzinami, 
dziadkami ucz¹ siê wspó³¿ycia z osobami starszymi, przez co, kszta³towane s¹ spo³ecznie 
po¿¹dane postawy.
Najbli¿sze otoczenie Domu stanowi ogród owocowo – warzywny oraz piêkny park, w 
którym Mieszkañcy spêdzaj¹ czas na spacerach i wypoczynku. Pokoje mieszkalne 
rozmieszczone s¹ w czterech budynkach 

Dzieci i m³odzie¿ przebywaj¹ce w DPS maj¹ zapewnion¹ mo¿liwoœæ nauki poprzez udzia³ 
w dostosowanej do wieku i niepe³nosprawnoœci formie zajêæ prowadzonych przez 
nauczycieli ze Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego w Che³mnie. Dzieci i 
m³odzie¿ kierowana jest na badania psychologiczne i pedagogiczne, na podstawie 
orzeczeñ wydawanych przez Poradniê Psychologiczno-Pedagogiczn¹ zakwalifikowani s¹ 
do odpowiedniego rodzaju zajêæ w Zespo³ach Rewalidacyjno-Wychowawczych, 
Zespo³ach Edukacyjno-Terapeutycznych, w formie zajêæ indywidualnych dostosowanych 
do stopnia upoœledzenia lub w zajêciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 



Powiatowy Urz¹d Pracy 
w Che³mnie (PUP)

ul. Œwiêtojerska 1
86-200 Che³mno
tel. 56 686 00 41, 56 686 00 40, 
56 686 00 42, 56 686 48 81
fax. 56 686 00 41
e-mail: chelmno@chelmno.praca.gov.pl
chelmno.praca.gov.pl/
 
doroœli
 

Osoba niepe³nosprawna mo¿e byæ zarejestrowana w Powiatowym Urzêdzie Pracy jako:
1. bezrobotny – to osoba, która posiada ustalon¹ niepe³nosprawnoœæ, jednak nie jest 
uprawniona m.in... do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, renty socjalnej, zasi³ku sta³ego,
2. poszukuj¹cy pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepe³nosprawnoœci jest 
uprawniona  m.in. do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy, renty socjalnej, zasi³ku sta³ego.
Osoba z orzeczonym stopniem o niepe³nosprawnoœci, która jest zdolna do podjêcia 
zatrudnienia w co najmniej po³owie wymiaru czasu pracy, posiadaj¹ca status 
„bezrobotnego” mo¿e skorzystaæ ze wszystkich us³ug urzêdu pracy i instrumentów 
przewidzianych dla osoby bezrobotnej.

Osoba niepe³nosprawna zarejestrowana w powiatowym urzêdzie pracy jako poszukuj¹ca 
pracy niepozostaj¹ca w zatrudnieniu, mo¿e korzystaæ z nastêpuj¹cych us³ug: szkolenia, 
sta¿e, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe doros³ych, badania lekarskie lub 
psychologiczne, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, zwrot kosztów 
przejazdu i zakwaterowania, studia podyplomowe, szkolenia na podstawie trójstronnych 
umów szkoleniowych zawieranych pomiêdzy starost¹, pracodawc¹ i instytucj¹ 
szkoleniow¹, bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy, bon sta¿owy.

Dla doros³ych osób niepe³nosprawnych posiadaj¹cych status „poszukuj¹cej pracy", nie 
pozostaj¹cych w zatrudnieniu, przewidziane s¹ us³ugi urzêdu pracy i instrumenty 
finansowane ze œrodków PFRON.

Rodzaj przyznanego wsparcia zale¿ny bêdzie od sprofilowanej pomocy podczas wizyty 
u doradcy klienta w Powiatowym Urzêdzie Pracy oraz bêd¹cych w dyspozycji PUP œrodków 
PFRON.

Do urzêdów pracy mog¹ byæ zg³aszane zarówno oferty z otwartego rynku pracy jak 
i zak³adów pracy chronionej. Osoba niepe³nosprawna w celu uzyskania informacji 
o ofertach pracy mo¿e zg³osiæ siê do urzêdu pracy bezpoœrednio lub skontaktowaæ siê 
telefonicznie. Wszystkie oferty pracy dostêpne s¹ równie¿ na stronie internetowej.



Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom 
w Che³mnie

Pl. Rydygiera 1
 86-200 Che³mno,

 Tel: 508160830
e-mail: dariuszjach1@wp.pl
www.ludzie-ludziom.org.pl

 dzieci, m³odzie¿ i doroœli, 
rodziny osób niepe³nosprawnych  

  poniedzia³ek-patek; godz. 8.00-15.00 

 Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom w Che³mnie powsta³o w 2001 roku, jest organizacj¹ 
po¿ytku publicznego, realizuj¹c¹ zadania w zakresie dzia³alnoœci na rzecz osób 
najbardziej potrzebuj¹cych poprzez organizowanie i prowadzenie dzia³alnoœci 
profilaktycznej, kulturalnej edukacyjnej, szkoleniowej, aktywizacjê zawodow¹, oraz 
rehabilitacjê osób niepe³nosprawnych. Terenem dzia³ania stowarzyszenia jest Powiat 
Che³miñski. W tej chwili pod sta³¹ opiek¹ stowarzyszenia znajduje siê 50 osób 
niepe³nosprawnych wraz z ich rodzinami i opiekunami.

Stowarzyszenie zatrudnia 9 specjalistów w zakresie pracy z osobami niepe³nosprawnymi 
oraz  dysponuje 10 oligofrenopedagogami z uprawnieniami i certyfikatami do 
prowadzenia pracy terapeutycznej z osobami niepe³nosprawnymi intelektualnie.

Stowarzyszenie prowadzi Warsztaty Terapii Zajêciowej oraz program œrodowiskowy dla 
dzieci niepe³nosprawnych intelektualnie. Powadzi tak¿e dzia³alnoœæ na rzecz osób 
uzale¿nionych od substancji psychoaktywnych oraz bezrobotnych.  Stowarzyszenie 
prowadzi³o w 2008 roku Klub Integracji Spo³ecznej, oraz Niepubliczne Centrum 
Kszta³cenia Ustawicznego, uczestniczy³o tak¿e w tworzeniu zak³adu Aktywnoœci 
Zawodowej w Drzonowie, realizowa³o Plener Teatru Ulicznego dla Osób 
Niepe³nosprawnych Intelektualnie w 2008 r., obóz integracyjno-motywacyjny dla osób 
g³uchoniemych i ich rodzin z terenu powiatu che³miñskiego, Plener Plastyczny, 
realizowa³o projekt i zajêcia z zakresu „Pokonaj bariery, wykorzystaj szanse” na zlecenie 
PCPR w Che³mnie ze œrodków EFS. Stowarzyszenie prowadzi te¿ dystrybucje ¿ywnoœci 
w ramach pomocy ¿ywnoœciowej UE od 2011 r. 
Zorganizowa³o i zrealizowa³o 5-dniowy wyjazd edukacyjny z elementami integracyjnymi 
dla rodzin zastêpczych w 2017 r. w £azach i Jastrzêbiej Górze,  na zlecenie PCPR 
w Che³mnie.



Program œrodowiskowy – opieka i terapia
dla rodzin z dzieæmi z niepe³nosprawnoœci¹ 
intelektualn¹ i autyzmem 

Warsztaty Terapii Zajêciowej w Che³mnie

dzieci, m³odzie¿, doroœli 
rodziny osób niepe³nosprawnych 
rodziny dzieci osób niepe³nosprawnych 

osoby doros³e z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ 
w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
rodziny osób niepe³nosprawnych

poradnictwo, terapia indywidualna, terapia grupowa, 
grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia, opieka dzienna, 
obozy wypoczynkowo - terapeutyczne

poradnictwo, terapia indywidualna, terapia grupowa,  
warsztaty, szkolenia, opieka dzienna, 

Œrodowiskowy Program Opieki i Terapii dla Rodzin z Dzieæmi i M³odzie¿¹ 
Niepe³nosprawn¹ z terenu Powiatu Che³miñskiego, jest prób¹ stworzenia 
kompleksowego i efektywnego systemu opieki diagnostyczno-terapeutycznej nad 
osobami niepe³nosprawnymi (dzieci i m³odzie¿ z orzeczeniami o niepe³nosprawnoœci 
umys³owej, autyŸmie do koñca nauki szkolnej – 15 osób) i ich rodzinami (15 rodzin) 
w Powiecie Che³miñskim ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodowiska rodzinnego. 
Naszym zdaniem, najlepsz¹ form¹ pomocy i wsparcia dla tych rodzin i osób 
niepe³nosprawnych s¹ programy terapeutyczne, opieka, wsparcie i pomoc na poziomie 
œrodowiska rodzinnego. 

Zadaniem WTZ jest prowadzenie procesu rewalidacji, czyli rehabilitacji spo³ecznej 
i zawodowej, dla 30 osób doros³ych z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. Zajêcia prowadzone s¹ przez wykwalifikowan¹ kadrê 
specjalistów, ich celem jest poprawa  funkcjonowania spo³ecznego i podjêcie pracy o 
charakterze odpowiadaj¹cym ich mo¿liwoœciom fizycznym i intelektualnym uczestników 
zajêæ WTZ. Podopieczni bior¹ czynny udzia³ w licznych projektach, konkursach, 
wyjazdach, szkoleniach, uczestnicz¹ w ¿yciu kulturowym spo³ecznoœci lokalnej. 
Takie inicjatywy umo¿liwiaj¹ im zdobycie odpowiednich wiadomoœci i umiejêtnoœci 
potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania w przysz³oœci



Spo³eczna Szko³a Liderów TrzeŸwienia

doroœli

poradnictwo, terapia grupowa, 
grupy wsparcia, warsztaty, szkolenia

Projekt dotyczy prowadzenie zajêæ dla grupy 5 osób uzale¿nionych od alkoholu, które 
przechodz¹ proces terapii uzale¿nienia oraz dla 5 osób wspó³uzale¿nionych. W ramach 
projektu prowadzone s¹  systematyczne zajêcia z psychologiem, terapeut¹ uzale¿nieñ 
oraz pedagogiem, przygotowuj¹ce uczestników do niesienia pomocy w zakresie 
motywowania osób uzale¿nionych od alkoholu do podjêcia terapii na poziomie 
œrodowiska rodzinnego, pracy, grup hobbystycznych itp..

Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej 
w Drzonowie

Drzonowo 42
86-230 Lisewo

tel.: 56 675-89-28
e-mail: zaz-drzonowo@wp.pl

www.zazdrzonowo.pl
 

doroœli



Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej w Drzonowie (ZAZ) rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ w 2008 r. 
Organizatorem ZAZ-u jest Gmina Lisewo, która dotuje zak³ad w 10%, pozosta³e 90% 
dotacji pochodzi ze œrodków PFRON przekazywanych za poœrednictwem Urzêdu 
Marsza³kowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
G³ównym zadaniem ZAZ jest rehabilitacja spo³eczna i zawodowa osób o umiarkowanym 
i znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci. Czêœæ osób zatrudnionych w ZAZ uczestniczy³a 
wczeœniej w WTZ.
Obecnie ZAZ zatrudnia ponad 50 pracowników, w tym wiêkszoœæ to osoby 
niepe³nosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci. Swoj¹ 
dzia³alnoœæ wytwórczo–us³ugow¹ opiera na 4 dzia³ach: stolarskim, wyrobów z papieru 
i tektury, rêkodzielniczym i us³ugowo-wytwórczym w zakresie wielobran¿owym.
ZAZ znajduje dla ka¿dego pracownika niepe³nosprawnego zajêcie odpowiadaj¹ce jego 
umiejêtnoœciom oraz indywidualnym predyspozycjom.

Osoby niepe³nosprawne zatrudniane s¹ w wymiarze 0,55 etatu. Ka¿dego dnia maj¹ tak¿e 
mo¿liwoœæ uczestniczenia w zajêciach rehabilitacyjnych.

SOS-W, jednostka organizacyjna Powiatu Che³miñskiego, jest publiczn¹ placówk¹ dla 
dzieci i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym, niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi, autyzmem, w tym
 z zespo³em Aspergera, które z powodu swojej niepe³nosprawnoœci nie mog¹ uczêszczaæ 
do przedszkola lub szko³y w miejscu zamieszkania. SOS-W obejmuje te¿ zajêciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi dzieci i m³odzie¿ z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ 
w stopniu g³êbokim, a tak¿e realizuje wczesne wspomaganie rozwoju.

Specjalny Oœrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
(SOS-W) w Che³mnie

Szko³a: 
ul. Dworcowa 20/22
86-200 Che³mno
tel. 56 686 16 61

Oœrodek i internat: 
ul. Parkowa 5
86-200 Che³mno
tel. 56 686 16 70

www.soswchelmno.pl

dzieci, m³odzie¿ 



G³ównym celem Oœrodka jest przygotowanie uczniów/wychowanków, w miarê ich 
mo¿liwoœci, do niezale¿nego, samodzielnego, aktywnego i twórczego ¿ycia oraz 
zaspokajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i rewalidacyjnych.

Struktura organizacyjna obejmuje:
wczesne wspomaganie rozwoju, przedszkole, szko³ê podstawow¹ specjaln¹, bran¿ow¹ 
szko³ê specjaln¹ I stopnia, szko³ê specjaln¹ przysposabiaj¹c¹ do pracy, zajêcia 
rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i m³odzie¿y upoœledzonej umys³owo w stopniu 
g³êbokim, zajêcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i m³odzie¿y upoœledzonej 
umys³owo w stopniu umiarkowanym i znacznym,  internat.

Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci na poszczególnych etapach edukacji zgodnie z ich 
indywidualnymi mo¿liwoœciami i potrzebami oraz wspomaganie ich rodzin, odbywa siê 
poprzez szereg ró¿norodnych dzia³añ, m.in.
- organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
- wspó³praca z rodzicami, opiekunami prawnymi; wspó³praca z samorz¹dem lokalnym 
oraz innymi placówkami oœwiatowymi;      
- promowanie Oœrodka w powiecie oraz integracja w œrodowisku lokalnym; 
- doposa¿enie placówki w atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz likwidowanie barier 
architektonicznych;     
- poszerzanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej; 
- wspó³praca ze stowarzyszeniami; 
- uatrakcyjnienie zajêæ poprzez organizowanie imprez okolicznoœciowych, wyjazdów 
krajowych i zagranicznych; 
- przygotowanie uczniów do udzia³u w regionalnych, ogólnopolskich oraz œwiatowych 
imprezach sportowych.

Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna 

ul.. Dominikañska 35 
86-200 Che³mno
tel. 56 686 00 52

tel./fax: 56 686 34 29
e-mail: poradnia@ppp-chelmno.pl

www.ppp-chelmno.pll
 

dzieci, m³odzie¿, rodzice, 
nauczyciele, pracownicy resortów oœwiaty, 

pomocy spo³ecznej i s³u¿by zdrowia



Do zadañ Poradni nale¿y:
1.Diagnozowanie dzieci i m³odzie¿y prowadzone g³ównie w celu okreœlenia 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych mo¿liwoœci 
psychofizycznych dzieci i m³odzie¿y, wyjaœnienia mechanizmów ich funkcjonowania w 
odniesieniu do zg³aszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwi¹zania tego 
problemu., którego efektem jest w szczególnoœci:
wydanie opinii ; wydanie orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego, zajêæ 
rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowi¹zkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i m³odzie¿y;
objêcie dzieci i m³odzie¿y oraz rodziców bezpoœredni¹ pomoc¹ psychologiczno-
pedagogiczn¹; wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹ oraz 
rodzicami.

2. Udzielanie dzieciom i m³odzie¿y oraz rodzicom bezpoœredniej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej polegaj¹cej w szczególnoœci na:
 prowadzeniu terapii dzieci i m³odzie¿y oraz ich rodzin; udzielaniu wsparcia dzieciom i 
m³odzie¿y wymagaj¹cym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze 
kierunku kszta³cenia i zawodu oraz planowaniu kszta³cenia i kariery zawodowej; 
udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych mo¿liwoœci psychofizycznych dzieci i 
m³odzie¿y oraz w rozwi¹zywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych;  
realizowanie zadañ profilaktycznych oraz wspieraj¹cych wychowawcz¹ i edukacyjn¹ 
funkcjê przedszkola, szko³y i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwi¹zywaniu 
problemów dydaktycznych i wychowawczych; organizowanie i prowadzenie 
wspomagania przedszkoli, szkó³ i placówek w zakresie realizacji zadañ dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuñczych polegaj¹ce w szczególnoœci na zaplanowaniu i 
przeprowadzeniu dzia³añ maj¹cych na celu poprawê jakoœci pracy przedszkola, szko³y lub 
placówki. w zakresie; wspomaganie przedszkoli, szkó³ i placówek.

 

W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, m³odzie¿y oraz 
rodzicom Poradnia prowadzi: zajêcia terapeutyczne dla dzieci i m³odzie¿y, zarówno 
indywidualne jak i grupowe; terapiê rodziny; grupy wsparcia; prowadzenie mediacji;
interwencje  kryzysowe; warsztaty; porady i konsultacje; wyk³ady  i prelekcje; dzia³alnoœæ 
informacyjno-szkoleniow¹.

W zakresie realizowania zadañ profilaktycznych oraz wspieraj¹cych wychowawcz¹ 
i edukacyjn¹ funkcjê przedszkola, szko³y i placówki, w tym wspierania nauczycieli 
w rozwi¹zywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych Poradnia prowadzi 
porady i konsultacje; spotkania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 
i specjalistów udzielaj¹cych pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, 
szkole lub placówce; zebrania rad pedagogicznych; warsztaty; grupy wsparcia; wyk³ady 
i prelekcje; prowadzi mediacje i interwencje kryzysowe, dzia³alnoœæ informacyjno-
szkoleniow¹ oraz organizuje i prowadzi  sieci wspó³pracy i samokszta³cenia dla 
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielaj¹cych pomocy 



psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy 
w zorganizowany sposób wspó³pracuj¹ ze sob¹ w celu doskonalenia pracy, 
w szczególnoœci poprzez wymianê doœwiadczeñ.

W Poradni dzia³aj¹ zespo³y orzekaj¹ce, które wydaj¹ orzeczenia o potrzebie kszta³cenia 
specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego rocznego obowi¹zkowego przygotowania przedszkolnego, 
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinie o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka.

Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, logopedów, 
pedagogów, doradców zawodowych. 

W trosce o Pañstwa dzieci i rzetelnoœæ prowadzonych przez nas badañ psychologiczno- 
pedagogicznych zwracamy siê z proœb¹ o przyprowadzanie na badania, spotkania 
terapeutyczne i konsultacje dzieci zdrowych, tzn. je¿eli w dniu badania dziecko jest 
przeziêbione, ma gor¹czkê, biegunkê, mocny katar lub kaszel, jest bardzo os³abione 
prosimy o telefoniczne uprzedzenie o tym fakcie i ewentualn¹ konsultacjê co do 
mo¿liwoœci przyjêcia przez nas dziecka.

Zaleca siê te¿, ¿eby dziecko by³o wyspane i najedzone. Dziecko, które jest w z³ej formie 
fizycznej, niewsypane albo g³odne nie jest w stanie pracowaæ podczas badania 
adekwatnie do swoich mo¿liwoœci, co bezpoœrednio wp³ywa na wynik badania 
psychologiczno- pedagogicznego.
Prosimy te¿, aby dzieci nosz¹ce okulary, aparaty s³uchowe przynosi³y je ze sob¹ na 
badanie.

Czas trwania pe³nego badania psychologiczno- pedagogicznego wynosi do 4 godzin. 
W tym czasie dziecko ma przerwê pomiêdzy badaniem psychologicznym 
i pedagogicznym - wtedy odpoczywa, mo¿e równie¿ siê napiæ lub coœ zjeœæ.



Miejski Oœrodek Profilaktyki 
i Rozwi¹zywania 
Problemów Uzale¿nieñ Urzêdu Miasta Che³mna

ul. Kamionka 3
86-200 Che³mno
Biuro oœrodka tel.56 677 17 23, 500 149 379

tel.  56 686 30 72

poniedzia³ek-czwartek; godz. 8.00-19.00
pi¹tek, godz. 8.00-15.00; sobota, godz. 8.00-14.00.

dzieci, m³odzie¿ 

MOP prowadzony jest przez Urz¹d Miasta Che³mna i prowadzi dzia³ania na rzecz 
profilaktyki i zmniejszania rozmiarów problemów zwi¹zanych z uzale¿nieniami.

Wspiera osoby, które potrzebuj¹ pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie zwi¹zanej 
z nadu¿ywaniem alkoholu. Wspiera osoby, które, dzia³aj¹c w interesie rodziny 
i spo³eczeñstwa, chcia³by zg³osiæ potrzebê podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do poddania 
leczeniu odwykowemu osobê uzale¿nion¹ od alkoholu i narkotyków; osoby, które 
potrzebuj¹ pomocy i wsparcia w zwi¹zku z uzale¿nieniem siê od alkoholu i narkotyków

Poradnia prowadzi 
- terapiê dla osób uzale¿nionych od alkoholu oraz dla osób wspó³uzale¿nionych od 
alkoholu
- konsultacje psychologiczne w zakresie uzale¿nienia i wspó³uzale¿nienia od alkoholu,
- konsultacje psychologiczne w zakresie uzale¿nienia mieszanego
- zajêcia psychoedukacyjne dla kierowców
- zadania zwi¹zane z promocja zdrowia.

Poradnia Terapii Uzale¿nienia 
i Wspó³uzale¿nienia od Alkoholu „Promyk”



Punkt Pierwszego Kontaktu

Punkt Pierwszego kontaktu prowadzi poradnictwo w sprawach dotycz¹cych narkotyków, 
pomocy psychologicznej w zakresie uzale¿nienia i wspó³uzale¿nienia od alkoholu 
i w sprawach dotycz¹cych pomocy ofiarom przemocy.

W sprawach dotycz¹cych narkotyków:
-  poradnictwo i terapia dla osób zagro¿onych uzale¿nieniem od narkotyków
- poradnictwo i terapia dla rodziców osób zagro¿onych uzale¿nieniem i uzale¿nionych
- kierowanie do Poradni Odwykowych i Oœrodków Leczenia Uzale¿nieñ 
- konsultacje dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli szkó³ i placówek oœwiatowo-
wychowawczych
- mo¿liwoœæ otrzymania testów do wykrywania narkotyków w moczu.

tel.: 500149363 

wtorek; godz. 11.00-19.00

w sprawach pomocy psychologicznej 
w zakresie uzale¿nienia i wspó³uzale¿nienia od alkoholu

wtorek; godz. 15.00-16.00

w sprawach dotycz¹cych pomocy ofiarom przemocy:
- prawnik 1 i 3 pi¹tek miesi¹ca od godz. 10.00

- psycholog 1 i 3  wtorek miesi¹ca od godz. 14.00

w sprawach dotycz¹cych narkotyków: 

Œwietlica opiekuñczo-wychowawcza
 i socjoterapeutyczna

(w czasie ferii szkolnych od 10.00-14.00)
poniedzia³ek-pi¹tek; godz.  14.30-18.30 

tel.  56 686 12 08



Organizacje Pozarz¹dowe 

Stowarzyszenie Dzieci, M³odzie¿y i Osób Niepe³nosprawnych 
„Œwiate³ko Nadziei”

Stowarzyszenie „Pro Bono Hominis – Dla Dobra Cz³owieka” 
w Mgoszczu

Os. Kopernika 8/20
86-200 Che³mno
e-mail: swiatelko2@op.p

Mgoszcz 54
86-230 Lisewo
e-mail: pro_bono_hominis@op.pl

Œwietlica przeznaczona jest dla dzieci ze szkó³ podstawowych. Posiada salê g³ówn¹ 
do prowadzenia zajêæ opiekuñczo-wychowawczych wyposa¿on¹ w gry œwietlicowe, 
materia³y do prowadzenia zajêæ plastycznych, telewizor, DVD; salê do grupowych zajêæ 
socjoterapeutycznych oraz pracowniê komputerow¹. 

Dzieci uczestnicz¹ w zajêciach kulinarnych, plenerach plastycznych, mog¹ korzystaæ 
z p³ywalni. Organizowane s¹ letnie obozy wypoczynkowo-terapeutyczne oraz 
okolicznoœciowe spotkania zwi¹zane ze œwiêtami. Dla potrzebuj¹cych istnieje mo¿liwoœæ 
skorzystania z umywalni i prysznica. Podstawowym obowi¹zkiem dzieci jest odrobienie 
zadanych przez szko³ê zadañ domowych i przestrzeganie regulaminu œwietlicowego.

W zajêciach œwietlicowych mo¿e uczestniczyæ ka¿de dziecko, pod warunkiem wyra¿enia 
na to pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.



Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych 
„Iskierka” w Unis³awiu

Stowarzyszenie „Przyjazna D³oñ” w Che³mnie

Stolno 112
86-212 Stolno

Tel. 56 677 09 25
e-mail: biblioteka@stolno.com.pl

ul. Lipowa 33/2
86-260 Unis³aw

tel. 694-834-603
e-mail: iskierka.unislaw@wp.pl 

ul. Dworcowa 23
86-200 Che³mno
tel. 56 686 24 10

Kluczowym elementem dzia³alnoœci Stowarzyszenia jest œwietlica Terapii Zajêciowej 
"ISKIERKA" dla niepe³nosprawnych dzieci i m³odzie¿y specjalnej troski. Spotykamy siê 
dwa razy w tygodniu. Jednego dnia odbywaj¹ siê zajêcia stacjonarne (muzyka, plastyka, 
rêkodzielnictwo) zaœ drugi dzieñ przeznaczony jest na sport i rekreacjê (zajêcia na hali 
widowiskowo-sportowej, sala gimnastyczna, boisko sportowe, plenery). Raz w miesi¹cu 
odbywaj¹ siê sesje dogoterapii prowadzone przez Fundacjê "Cane Pro Humano" z 
Bydgoszczy. Bierzemy te¿ czêsto udzia³ w imprezach masowych, okolicznoœciowych, 
integracyjnych, corocznych spotkaniach niepe³nosprawnych w Robakowie oraz 
Sportowych Spotkaniach Niepe³nosprawnych w Kowalewie Pomorskim. 

Celem Stowarzyszenia „Przyjazna D³oñ” jest niesienie pomocy najubo¿szym 
mieszkañcom powiatu che³miñskiego miêdzy innymi: samotnym matkom, 
niepe³nosprawnym, rodzinom patologicznym, dotkniêtym bezrobociem, trudn¹ 
sytuacj¹ finansow¹ i ¿yciow¹, bezdomnym poprzez  do¿ywianie, pomoc rzeczow¹, 
pomoc materialn¹, doradztwo w zakresie pomocy spo³ecznej,  organizowanie i 
prowadzenie dzia³alnoœci profilaktycznej, edukacyjnej i szkoleniowej.

 Fundacja Wspierania Osób Niepe³nosprawnych 
„Nasz Dom” w Che³mnie

ul. Dominikañska 40
86-200 Che³mno



Fundacja „Rodzina Przymierza” w Che³mnie

Polski Komitet Pomocy Spo³ecznej, Zarz¹d Gminny w Stolnie

 Olimpiady Specjalne Polska, Klub Olimpijczyk w Che³mnie

ul. Rynek 25/3
86-200 Che³mno

Stolno 112
86-212 Stolno
tel. 566770923
e-mail: gops@stolno.com.pl

ul. Dworcowa 20/22
86-200 Che³mno

 

Nieodp³atna pomoc prawna 
na terenie Powiatu Che³miñskiego

Nieodp³atna pomoc prawna i nieodp³atne poradnictwo obywatelskie przys³uguj¹ osobie 
uprawnionej, która nie jest w stanie ponieœæ kosztów odp³atnej pomocy prawnej. 
Wystarczy, ¿e osoba uprawniona przed uzyskaniem porady z³o¿y pisemne oœwiadczenie, 
¿e nie jest w stanie ponieœæ kosztów odp³atnej pomocy.

Nieodp³atna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowi¹zuj¹cym stanie prawnym, o 
przys³uguj¹cych jej uprawnieniach lub o spoczywaj¹cych na niej obowi¹zkach;
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi¹zania jej problemu prawnego;
- udzielenie pomocy w sporz¹dzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa  pkt 1 i 
2, z wy³¹czeniem pism procesowych w tocz¹cym siê postêpowaniu przygotowawczym 
lub s¹dowym i pism w tocz¹cym siê postêpowaniu s¹dowo – administracyjnym;
-  nieodp³atn¹ mediacjê;
- sporz¹dzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów s¹dowych lub ustanowienie 
pe³nomocnika z urzêdu w postêpowaniu s¹dowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postêpowaniu s¹dowo-
administracyjnym oraz poinformowania o kosztach postêpowania i ryzyku finansowym, 
zwi¹zanym ze skierowaniem sprawy na drogê s¹dow¹.



Nieodp³atna pomoc prawna nie obejmuje spraw zwi¹zanych z prowadzeniem 
dzia³alnoœci gospodarczej, z wyj¹tkiem przygotowania do rozpoczêcia dzia³alnoœci.

Nieodp³atne poradnictwo obywatelskie obejmuje dzia³ania dostosowane do 
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzaj¹ce do podniesienia œwiadomoœci tej 
osoby
o przys³uguj¹cych jej uprawnieniach lub spoczywaj¹cych na niej obowi¹zkach oraz 
wsparcia w samodzielnym rozwi¹zywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby 
sporz¹dzenie wspólnie
z osob¹ uprawnion¹ planu dzia³ania i pomoc w jego realizacji. Nieodp³atne poradnictwo 
obywatelskie obejmuje w szczególnoœci porady dla osób zad³u¿onych i porady z zakresu 
spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spo³ecznego.
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