WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu oławskiego (stan na dzień 30.10.2021 r.)
Forma pomocy
Instytucje i placówki

Lp.

Adres

Kontakt
poradnictwo (jakie)

finansowa

materialna

opieka

inna (jaka)

1.

Instytucje

Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej

ul. 3 Maja 1,
55-200 Oława

ul. Lwowska 6,
55-200 Oława

71 303 29 71

• udzielanie informacji o
prawach i upawnieniach
• poradnictwo
psychologiczne w tym
poradnictwo dla ofiar
przemocy w rodzinie,
• programy korekcyjnoedukacyjne dla sprawców
przemocy

71 313 01 10

2.

• turnusy rehabilitacyjne,
• sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny
i środki pomocnicze,
• likwidacja barier w komunikowaniu
się, technicznych i
architektonicznych

tak

• zapewnienie całodobowej opieki,
• zaspakajanie potrzeb bytowych,
edukacyjnych, społecznych i
religijnych na poziomie
obowiązujacych standardów,
• organizowanie terapii zajęciowej w
pracowni terapii

Poradnie
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna

pl. Zamkowy 18,
55-200 Oława

Al.Młodych 1 oraz punkt
Poradnia Psychologicznoprzy ul. Bożka 13, 55-220
Pedagogiczna
Jelcz-Laskowice

71 313 22 39

71 318 13 97

• opieka rehabilitantów, pedagogów,
psychologów, logopedów
• konsultacje psychologiczne,
pedagogiczne i logopedyczne,
• konsultacje dotyczące decyzji o
rozpoczęciu edukacji szkolnej dzieci,
• diagnoza poziomu dojrzałości
szkolnej i informacje o metodach
wspierania i rozwijania potencjału
dziecka

Specjalistyczna Poradnia
Rodzinna przy parafii
pl. Św. M. M. Kolbe 4,
NMP Pocieszenia w
55-200 Oława
Oławie

• porady prawne,
• porady psychologiczne,
psychoterapeutyczne

• doradca życia rodzinnego,
• duszpasterz,
• terapia indywidualna, małżeńska,
rodzinna,
• psychoonkologia, poradnictwo i
terapia osób po stracie bliskich

71 740 00 49

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

3.

Socjalizacyjne

Dom Dziecka
pl. Zamkowy 17, 55-200
Oława

Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii ul.Ks.
F.Kutrowskiego 31a,
55-200 Oława

71/313 49 27

71 313 37 44

tak

tak

Opiekuńcze, Wsparcia

Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy, ul.
Ks.F.Kutrowskiego 31 a,
55-200 Oława

71 313 37 44

tak

pedagogiczne, psychologiczne,
praca socjalna z rodzinami
wychowanków
pomoc dla chłopców, którzy z
powodu zaburzeń rozwojowych,
trudności w uczeniu się i zaburzeń w
funkcjonowaniu społecznym mogą
być zagrożeni niedostosowaniem
społecznym lub uzależnieniem i
wymagają stosowania specjalnych
metod pracy i wychowania,
specjalistycznej pomocy
psychoedukacyjnej
organizowanie zajęć
resocjalizacyjnych, terapeutycznych,
rewalidacyjnych oraz profilaktycznowychowawczych umożliwiających
nabywanie umiejętnosci życiowych
ułatwiających prawidłowe
funkcjonowanie w środowisku
rodzinnym i społecznym

4.

Placówki wsparcia dziennego

Środowiskowy Dom
Oleśnica Mała 52,
Samopomocy w Oleśnicy
55-200 Oława
Małej

5.

• poradnictwo
psychologiczne

tak

• trening funkcjonowania w życiu
codziennym,
• trening umiejętności
interpersonalnych i rozwiązywania
problemów,
• trening umiejętności spędzania
wolnego czasu,
• terapię ruchową,
• pomoc w dostępie do niezbędnych
świadczeń zdrowotnych,
• niezbedną opiekę,
• formy terapii przygotowujące do
uczestnictwa w warsztatach terapii
zajęciowej lub podjecia pracy

Stowarzyszenia, Fundacje, Wolontariat

Stowarzyszenie Pomocy ul. Iwaszkiewicza 11, 55Dzieciom "Tęcza"
200 Oława

Fundacja "Krok Po Kroku"

ul. 3 Maja 2a,
55-200 Oława

71 303 81 00

• obejmuje swoją opieką dzieci i
młodzież niepełnosprawną,
• rehabilitacja ruchowa,
logopedyczna, psychologiczna,
pedagogiczna, zajecia z kinezjologii
edukacyjnej metodą Denisona,
komputerowe, muzykoterapię,
zajęcia zespołu instrumemntalnowokalnego, a w okresie letnim hipoterapię,
•
prowadzenie terapii na "sali
doświadczania świata"
• niesienie pomocy dzieciom z
zaburzeniami rozwoju, ich rodzinom
i specjalistom zajmującym się tą
tematyką

•edukacja kulturalna i wychowanie
przez sztukę dzieci i młodzieży
• rehabilitacja ruchowa
•organizacja przedsięwzięć
edukacyjnych, mających na celu
zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci i młodzieży
• propagowanie aktywności ruchowej
poprzez organizację wycieczek
rowerowych dla mieszkańców
powiatu oławskiego
•działania CW mają na celu
przedewszystkim angażowanie
młodych ludzi w pracę na rzecz
drugiego człowieka
•szkolenie wolantariuszy i
przedstawicieli instytucji i organizacji
pozarządowych
• promowanie idei wolantariatu w
środowisku lokalnym

Centrum Wolontariatu
"Zielony Parasol"

Polski Związek
Niewidomych Koło
Oławie

w

Jelcz-Laskowice

ul. 1 Maja 48,
55-200 Oława

Polski Związek Głuchych ul. 11 Listopada 25, 55oddział w Oławie
200 Oława

Stowarzyszenie
Diabetyków w Oławie

ul. Sienkiewicza 8, 55200 Oława

www.zielonyparasol.pl.tl

Stowarzyszenie pomocy
dzieciom, młodzieży i
ul. Ks. F.Kutrowskiego
osobom
31A, 55-200 Oława
niepełnosprawnym
"Iskierka Nadziei"

78323393300%

071 313 26 41

605 404 413; 71
313 24 63

• poradnictwo dla osób
niewidomych

• specjalistyczne szkolenia
indywidualne i grupowe,
• imprezy o charakterze
kulturalnym, sportowym i
rekreacyjnym,
• prowadzenie magazynu sprzętu
pomocniczego, rehabilitacyjnego,
• prowadzenie biblioteki książek i
czasopism,
• pomoc urzędom, instytucjom i
firmom w transkrypcji pisma
przystosowanego dla neiwidomych /
Braile'a/
• zrzeszenie osób niesłyszących i
innych z wadą słuchu dla
zapewnienia im pomocy we
wszystkich sprawach życiowych
• przezwyciężanie trudnych sytuacji
życiowych
•działania z zakresu aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych
•pomoc osobom chorym na
cukrzycę, niepełnosprawnym
zagrożonym wykluczeniem
społecznym, starszym

Fundacja "Pomaluj Mi
Świat"

• bezpłatna pomoc osobom,
rodzinom i grupom społecznym
bedącym w sytuacjach kryzysowych,
• aktywizacja zawodowa osób
wykluczonych społecznie

ul. Cicha 7, 55-200
Oława

6.

Świetlice środowiskowe

Świetlica
ul. Bożka 13,
socjoterapeutyczna "TOP" 55-220 Jelcz-Laskowice

71/721 90 21

Świetlica środowiskowa ul. Techników 12,
"Klub Opty"
55-220 Jelcz- Laskowice

71 318 86 59

Klub "Kuźnia"

al.Wolności 34 a/2, 55220 Jelcz-Laskowice

7.

71 318 27 33

• odreagowanie napięć
emocjonalnych poprzez różnorodne
formy aktywności,
• wspomaganie rozwoju
umysłowego,
• dbałość o zdrowie fizyczne dzieci,
• stwarzanie dzieciom warunków do
aktywności twórczej,
•• obchody
tradycji
i świąt
odreagowanie
napięć
emocjonalnych poprzez różne formy
aktywności: sekcja komputerowa,
gry planszowe, sekcja taneczna,
sekcja teatralna, sekcja plastyczna
oraz Akademia Pięciolatka,
• zajęcia plastyczne, gra w ping
ponga, branie udziału w
wycieczkach, zajeciach sportowych,
zabawach i konkursach
• zajęcia plastyczne, gra w ping
ponga, branie udziału w
wycieczkach, zajeciach sportowych,
zabawach i konkursach

Miejsko-Gminne Centra Kultury

Centrum Sztuki w Oławie,
ul. Młyńska 3,
Ośrodek Współpracy
55-200 Oława
Europejskiej ODRA

71 735 15 75

• działania upowszechniające
kulturę,
• kształtowanie i rozwijnie uzdolnień
dzieci, młodzieży i dorosłych,
• sala kinowa i widowiskowa

• działania upowszechniajace
kulturę,
• kształtowanie i rozwijanie
uzdolnień dzieci, młodzieży i
dorosłych,
• kształtowanie i rozwijanie
uzdolnień dzieci

Miejsko-Gminne Centrum ul. Oławska 46,
Kultury
55-220 Jelcz-Laskowice

• działanie upowszechniające kulturę
i umiejętności dzieci, młodzieży i
dorosłych

Gminne Centrum Kultury i
kultury fizycznej w
55-216 Domaniów 15
Domaniowie

71 301 78 79

Inne

8.

Punkt Konsultacyjny
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie

ul. Młyńska 12a,
200 Oława

55-

71 313 25 17

problemy:
• przemoc,
• uzależnienia alkoholowe,
• problemy wychowawcze,
• problemy rodzinne

Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej

ul. Kutrowskiego 31 A,
55-200 Oława

71 303 62 95

Interwencja kryzysowa, to zespół
interdyscyplinarnych działań
podejmowanych na rzecz osób i
rodzin, będących w stanie kryzysu.
Jej celem jest wsparcie i
przywrócenie równowagi psychicznej
oraz rozwinięcie umiejętności
samodzielnego radzenia sobie.
Działaniami interwencyjnymi
obejmuje się osoby i rodziny bez
względu na ich dochody.
Udzielamy pomocy psychologicznej
(stacjonarnej i mobilnej),
poradnictwa socjalnego, rodzinnego,
prawnego oraz w zakresie
uzależnień.
W uzasadnionych przypadkach
oferujemy schronienie do 3 miesięcy
dla osób doznających przemocy.
Oferujemy:
- Udział w Warsztatach Kompetencji
Wychowawczych dla
rodziców/opiekunów dzieci i
młodzieży
- Udział w Warsztatach pt.
„Wypalenie Uczniowskie” dla
młodzieży szkół średnich i
branżowych
- Udział w Programie KorekcyjnoEdukacyjnym dla osób stosujących
przemoc w rodzinie

Powiatowy Ośrodek
Interwencji Kryzysowej

ul. Kutrowskiego 31 A,
55-200 Oława

Zakład Aktywności
Zawodowej

ul. 3 Maja 18j/u - 18l/u,
55-200 Oława

72 303 62 95

recepcja:
782 370 943
biuro:
782 371 728

• zapobieganie utracie lub/i
przInterwencja kryzysowa, to zespół
interdyscyplinarnych działań
podejmowanych na rzecz osób i
rodzin, będących w stanie kryzysu.
Jej celem jest wsparcie i
przywrócenie równowagi psychicznej
oraz rozwinięcie umiejętności
samodzielnego radzenia sobie.
Działaniami interwencyjnymi
obejmuje się osoby i rodziny bez
względu na ich dochody.
Udzielamy pomocy psychologicznej
(stacjonarnej i mobilnej),
poradnictwa socjalnego, rodzinnego,
prawnego oraz w zakresie
uzależnień.
W uzasadnionych przypadkach
oferujemy schronienie do 3 miesięcy
dla osób doznających przemocy.
Oferujemy:
- Udział w Warsztatach Kompetencji
Wychowawczych dla
rodziców/opiekunów dzieci i
młodzieży
- Udział w Warsztatach pt.
„Wypalenie Uczniowskie” dla
młodzieży szkół średnich i
branżowych
- Udział w Programie KorekcyjnoEdukacyjnym dla osób stosujących
przemoc w rodzinie
Zakład aktywności zawodowej
jest wyodrębnioną organizacyjnie i
finansowo jednostką tworzoną w
celu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych zaliczonych do
znacznego stopnia
niepełnosprawności i osób
zaliczonych do umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności, u
których stwierdzono autyzm,
upośledzenie umysłowe lub chorobę
psychiczną.

