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1. Anonimowi Alkoholicy - Grupy AA
Podstawowe dane:
Preambuła AA, czyli kim są Anonimowi Alkoholicy?
Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym
w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia.
Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne
dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną,
organizacją czy instytucją. Nie angażuje się w żadne publiczne polemiki. Nie popiera
ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.
Informacje na temat mityngów grup AA w Opolu opracowane zostały dzięki uprzejmości i pomocy Intergrupy Śląska Opolskiego Wspólnoty AA:
http://www.intergrupa.ovh.org
Wykaz mityngów grup AA w Opolu:
Grupa „ASYŻ” - salka przy kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa (Ojców Jezuitów), ul. Księdza Czaplaka 1
(wejście przez furtkę obok Xaverianum)
Strona: www.alko.opole.pl
Grupa „ZAODRZE” - Dom Katechetyczny kościoła
Bł. Czesława ul. Hallera 2 (wejście od strony plebanii).
Strona: www.alko.opole.pl
Grupa „ASYŻ” - salka przy kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa (Ojców Jezuitów), ul. Księdza Czaplaka 1
(wejście przez furtkę obok Xaverianum)
Strona: www.alko.opole.pl
Grupa „ELEUTERIA „ - Dom Katechetyczny kościoła
Świętych Ap. Piotra i Pawła, Pl. Mickiewicza 1
Strona: www.alko.opole.pl
Grupa „ASYŻ” - salka przy kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa (Ojców Jezuitów), ul. Księdza Czaplaka 1
(wejście przez furtkę obok Xaverianum)
Strona: www.alko.opole.pl
Grupa „ELEUTERIA „ - Dom Katechetyczny kościoła
Świętych Ap. Piotra i Pawła, Pl. Mickiewicza 1
Strona: www.alko.opole.pl

Terminy mityngów:
Poniedziałek, godzina 19.00

Wtorek, godzina 18.00

Środa, godzina 9.00

Środa, godzina 17.00

Czwartek, godzina 17.00

Piątek, godzina 17.00
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Grupa „W DRODZE” - Pomieszczenia Poradni
Odwykowej, ul. Głogowska 25b
Grupa „WSPARCIE” - salka przy kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa (Ojców Jezuitów), ul. Księdza
Czaplaka 1 (wejście przez furtkę obok Xaverianum)
Strona: www.alko.opole.pl
Grupa „ZAODRZE” - Dom Katechetyczny kościoła
Bł. Czesława, ul. Hallera 2 (wejście od strony plebanii).
Strona: www.alko.opole.pl
Grupa „ELEUTERIA „ - Dom Katechetyczny kościoła
Świętych Ap. Piotra i Pawła, Pl. Mickiewicza 1
Strona: www.alko.opole.pl

Piątek, godzina 17.00

Sobota, godzina 11.00

Sobota, godzina 18.00

Niedziela, godzina 16.00

Więcej informacji:
www.aa.org.pl - oficjalna strona Wspólnoty AA w Polsce opracowana i utrzymywana
przez Fundację Biuro Służby Krajowej AA oraz służby poszczególnych Regionów AA.
www.intergrupa.ovh.org - oficjalna strona Intergrupy Śląska Opolskiego Wspólnoty AA adresowana przede wszystkim, choć oczywiście nie tylko, do Anonimowych Alkoholików i osób pełniących służby we Wspólnocie AA. Serwis ten zawiera najbardziej
podstawowe informacje na temat Wspólnoty Anonimowych Alkoholików (Preambułę,
Program 12 Kroków), wykaz mityngów (spotkań) grup AA w województwie opolskim,
komunikaty i informacje Intergrupy, historię Wspólnoty AA, wykaz literatury.
www.alko.opole.pl - Alkoholizm, Alkoholicy i AA w Opolu – strona adresowana do
wszystkich osób uzależnionych od alkoholu (w tym członków AA) i ich rodzin. Zawiera
informacje na temat choroby alkoholowej: znaki i sygnały ostrzegawcze, fazy uzależnienia, fakty i mity na temat picia, itd. oraz dział poświęcony Wspólnocie Anonimowych
Alkoholików: wykaz mityngów (spotkań) grup opolskich, Program AA, Preambułę, odpowiedzi na często zadawane pytania, test, historię AA.
Ważną częścią serwisu jest dział Na szlaku. Znaleźć w nim można aktualne informacje o wydarzeniach w ruchu AA, komunikaty i oferty Wojewódzkiego Ośrodka
Terapii Uzależnień, propozycje Duszpasterstwa Trzeźwości i inne.
Częścią serwisu są strony poświęcone opolskiej grupie DDA Kwiaty na betonie: http://
alko.opole.pl/dda0.html
www.alko.opole.pl - wykaz, spis treści witryn związanych z problemem alkoholowym w Opolu.
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2. Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
Adres:					
ul. Małopolska 20 a			
45-301 Opole				

Tel. 077 455-63-90 do 92
Fax: 077 455-63-90
e-mail: oikopole@wp.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
b/ data powołania: 10.2001 r.
c/ osoby zarządzające: Maria Rożynek
Cele statutowe:
• współpraca z osobami i instytucjami, które pragną bezpłatnie i bezinteresownie pomagać innym lub chcą być jej beneficjentami
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
pomoc osobom samotnie wychowującym dzieci
profilaktyka dla dzieci i młodzieży
zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
pomoc osobom niepełnosprawnym
pomoc osobom chorym, starszym, w okresie terminalnym, samotnym, w kryzysie,
pomoc dzieciom w realizacji obowiązku szkolnego, wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych, organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci

Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
• rekrutowanie wolontariuszy, kierowanie ich do wybranej pracy, ubezpieczanie, certyfikowanie ich działalności, koordynacja ich działań
• prowadzenie szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy
• przyjmowanie zgłoszeń od osób i instytucji, które potrzebują pomocy wolontariusza
• propagowanie idei wolontariatu w kraju i na świecie, poprzez prelekcje i spotkania
w szkołach, uczelniach, instytucjach
• funkcjonowanie jako organizacja wysyłająca i goszcząca dla programu EVS wolontariat europejski
• współpraca z organizacjami i instytucjami w mieście celem budowania współpracy
i rozszerzania ofert pracy dla wolontariuszy oraz grona osób objętego wsparciem
• inicjowanie akcji dla chorych dzieci i młodzieży w ramach prowadzenia opolskiego
oddziału Fundacji Dr Clown
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów:
psycholog
1
		

Terminy dyżurów:
pn 8.00-16.00
czw 8.00-20.00
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3. Caritas Diecezji Opolskiej
Adres: 					
ul. Szpitalna 5a				
45-010 Opole				
						

Tel.: 077 453-12-41
Fax: 077 453-12-39
e-mail: caritas_centrala@op.onet.pl
www.caritas.diecezja.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: Kościelna organizacja charytatywna
b/ data powołania: 09.11.1989 r.
b/ osoby zarządzające: Ks. dr Arnold Drechsler – Dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej
Cele statutowe:
• szerzenie chrześcijańskich zasad charytatywnych;
• bezpośrednia i pośrednia działalność charytatywna;
• współpraca z innymi instytucjami wyznaniowymi, a także z niekościelnymi instytucjami i formami pomocy wzajemnej;
• organizowanie systematycznego kształcenia pracowników i działaczy charytatywnych, studiów społecznych i socjologicznych o różnym poziomie naukowym;
• wydawanie materiałów instruktażowo-szkoleniowych, czasopism i książek;
• prowadzenie różnego rodzaju placówek opieki.
Podstawowy zakres działalności:
• osoby niepełnosprawne, starsze, chore, samotne
• opieka pielęgniarska i rehabilitacyjna
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Na terenie miasta Opola Caritas Diecezji Opolskiej realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące placówki:
• Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym,
45-369 Opole, ul. Mickiewicza 5, tel./fax. 077 4536559.
Celem Centrum jest wieloprofilowe leczenie i usprawnianie dzieci z następstwami
uszkodzenia ośrodka układu nerwowego i narządu ruchu. Pacjenci Centrum objęci
są opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną. Centrum prowadzi dwie
podstawowe formy opieki:
1. Poradnictwo i zabiegi ambulatoryjne dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat;
2. Wczesną interwencję dla dzieci ryzyka okołoporodowego do 3 roku życia.
• Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej,
45-211 Opole, ul. Chabrów 74, tel./fax: 077 4553316.
Stacja Opieki to ambulatoryjna placówka wykonująca usługi zdrowotne w zakresie
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w domu pacjenta.
• Pielęgniarska Opieka Długoterminowa,
45-211 Opole, ul. Chabrów 74, tel./fax: 077 4553316.
Opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi
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w domu, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Opieka ta sprawowana jest we współpracy z lekarzem rodzinnym.
• Poradnia Opieki Paliatywnej i Zespół Domowej Opieki Hospicyjnej,
45-211 Opole, ul. Chabrów 74, tel./fax: 077 4553316.
Poradnia świadczy całościową pod względem medycznym opiekę nad pacjentami
chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia.
• Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego,
45-211 Opole, ul. Chabrów 74, tel./fax: 077 4553316.
Placówka wypożycza do domu pacjenta sprzęt pielęgnacyjno-rehabilitacyjny m.in.
koncentratory tlenowe, łóżka, wózki inwalidzkie, materace, chodziki, kule itp. Placówka pomaga zarówno choremu, jego rodzinie jak i pielęgniarce w sprawowaniu
opieki.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
pedagog
2
			
		
			
neurolog
2
			
logopeda
2
			
			
			
			
psycholog
1
			
rehabilitant
13
pielęgniarka
środowiskowo-rodzinna
3
praktykanci, stażyści
5
lekarz pediatra
1
lekarz rehabilitacji ruchowej
2
			
			
			
lekarz Poradni Paliatywnej
3
			
wolontariusze w Centrum
Rehabilitacji i Stacji
6
Opieki Caritas		

Terminy dyżurów:
pn 8.00-15.30,
wt-śr 8.00-11.30,
czw 8.00-14.30,
pt 10.00-17.30
wt 15.00-18.30,
pt 14.30-18.30
pon 7.30-13.30,
wt 7.30-15.30,
śr 7.30-17.30,
czw 8.00-15.30,
pt 10.00-17.30
wt 9.30-17.00,
pt 9.00-16.30
pn-pt 7.45-18.00
wt-pt 12.30-14.30
pn-pt 7.30-15.30
pn-pt 11.00-13.00
pn 7.30-10.00;
15.15-18.30, 		
śr 15.30-18.30,
czw 7.30-9.45
pn 13.00-14.00,
wt-pt 12.30-14.30
pn 13.00-14.00,
wt-pt 12.30-14.30
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4. Dorosłe Dzieci Alkoholików - Grupy DDA / DDD
Podstawowe dane:
Preambuła DDA, czyli - kim jesteśmy?
Dorosłe Dzieci Alkoholików są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy wyrośli w otoczeniu, gdzie miały miejsce uzależnienia lub dysfunkcje.
Nikt nie ma prawa ani władzy mówienia drugiemu, co powinien lub musi zrobić,
ażeby znaleźć swoją własną drogę do wyzdrowienia.
DDA nie jest połączone z żadną sektą, partią, wyznaniem, organizacją lub instytucją,
nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek
sporach.
Używamy Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji przejętych ze Wspólnoty AA jako
podstawy naszego programu Odkrywania-Zdrowienia oraz jako naszego przewodnika
do przeżywania jednego dnia w danym czasie.
Wykaz mityngów grup DDA w Opolu:			
Grupa DDA/DDD Kwiaty na betonie - salka na drugim
piętrze budynku Xaverianum przy kościele 			
Najświętszego Serca Pana Jezusa (Ojców Jezuitów),
ul. Księdza Czaplaka 1
Strona www: http://www.dda.opole.pl/

Terminy mityngów:
piątki, godz. 18.00

Informacje na temat mityngu grupy DDA w Opolu zaczerpnięte zostały ze strony grupy
(http://www.dda.opole.pl) oraz od uczestnika spotkań.

Więcej informacji:
www.dda.opole.pl – strona samopomocowej grupy DDA Kwiaty na betonie w Opolu. Zawiera informacje o terminach i miejscu spotkań grupy oraz podstawowe teksty
i literaturę Dorosłych Dzieci Alkoholików i z innych rodzin dysfunkcyjnych (DDD).
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5. Diecezjalna Poradnia Rodzinna
jednostka Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia
Adres: 					
Pl. Mickiewicza 1				
45-369 Opole				
(wejście z boku budynku - Domu Katechetycznego,
za kościołem Św. Ap. Piotra i Pawła)

Tel.: 077 442-55-50, 077 442-50-00
Fax: 077 442-55-50
e-mail: poradnia@dfoz.pl
www.poradnia.dfoz.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia
b/ osoby zarządzające: ks. dr Paweł Landwójtowicz - dyrektor Poradni, sekretarz DFOZ
d/ nr KRS: 0000016304
Cele statutowe:
Działania Diecezjalnej Poradni Rodzinnej ukierunkowane są na świadczenie pomocy
osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym oraz
wspieraniu rozwoju rodziny i poszczególnych jej członków w perspektywie chrześcijańskiej wizji człowieka.
Podstawowy zakres działalności:
Poradnia realizuje swoje zadania w obszarze:
1. Profilaktyki – wspiera rodzinę prowadząc działalność szkoleniowo-edukacyjną, rozwija umiejętności umożliwiające optymalny rozwój rodziny, inicjuje różne formy
pracy z rodziną zapobiegające wykluczeniu społecznemu.
Do zadań Poradni należy ponadto przygotowanie do odpowiedzialnego rodzicielstwa poprzez:
• prowadzenie nauk dla narzeczonych
• uczenie metod naturalnego planowania rodziny
• kształcenie i szkolenie nauczycieli naturalnego planowania rodziny
• propagowanie idei odpowiedzialnego rodzicielstwa w szkołach, wśród młodzieży pozaszkolnej, w środkach masowego przekazu itp.
2. Poradnictwa – świadczy usługi obejmujące jedno lub kilka spotkań ze specjalistą,
w trakcie których osoba wspomagana uzyskuje podstawowe informacje i wskazówki
dotyczące możliwości rozwiązania bieżącej trudnej sytuacji życiowej.
W zakresie poradnictwa oferujemy następujące formy wsparcia:
• interwencja w kryzysie
• poradnictwo psychologiczne
• poradnictwo dla osób uzależnionych i ich rodzin
• poradnictwo rodzinne
• poradnictwo prawne
• poradnictwo duszpasterskie
3. Terapii – pomaga w budowaniu wewnętrznej siły i dojrzałości, kształtując motywację do odnalezienia sensu życia i samodzielnego radzenia sobie z trudnościami oraz
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negatywnymi emocjami. W zakresie terapii oferujemy następujące formy wsparcia:
• psychoterapia indywidualna
• terapia małżeńska
• terapia rodzinna
• terapia uzależnień
4. Mediacji rodzinnych - wspomaga strony sporu w wypracowaniu satysfakcjonującego je porozumienia poprzez uczestnictwo w dobrowolnym i poufnym procesie z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Zapisów do specjalistów można dokonywać:
• osobiście lub telefonicznie (077 44-25-550) w Sekretariacie Poradni czynnym w dni
robocze od pn do pt, w godzinach: 8.30-15.30
• e-mailem: poradnia@dfoz.pl
• on-line: www.poradnia.dfoz.pl/rejestracja.php
Corocznie Poradnia realizuje projekty finansowane przez Urząd Miasta Opola w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych. Szczegółowe informacje o ich przebiegu zawarte są na stronie internetowej www.dfoz.pl
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6. Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin
Diecezji Opolskiej
Adres:						
pl. Mickiewicza 1					
45-369 Opole					
(Diecezjalna Poradnia Rodzinna - wejście z boku Domu

Tel.: 077 442-50-00
Fax: 077 442-55-50
e-mail: narzeczeni@dfoz.pl

Katechetycznego za kościołem pw. Św. Ap. Piotra i Pawła)

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: instytucja kościelna diecezji opolskiej
b/ osoby zarządzające: Ks. dr Jerzy Dzierżanowski - duszpasterz rodzin, Krystyna Winiarska - diecezjalny instruktor NPR i koordynator merytoryczny duszpasterstwa rodzin

•
•
•
•
•

Cele statutowe:
Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin jest odpowiedzialny za:
promowanie i prowadzenie wszelkich inicjatyw mających na celu ukazanie wartości
małżeństwa i rodziny oraz obronę życia w okresie od poczęcia do naturalnej śmierci
nadzór merytoryczny nad pracą parafialnych doradców rodzinnych w diecezji opolskiej: organizowanie, prowadzenie i rozszerzenie sieci poradnictwa rodzinnego
w diecezji opolskiej
prowadzenie ciągłych szkoleń mające na celu przygotowanie kandydatów i doradców poradnictwa rodzinnego oraz organizowanie spotkań i szkoleń podnoszących
ich kwalifikacje
współorganizowanie spotkań roboczych, rekolekcji, dni skupienia dla doradców parafialnych mających na celu stałą formację
przygotowanie materiałów do pracy z narzeczonymi

Podstawowy zakres działalności - spotkania dla narzeczonych:
Narzeczeni przygotowujący się do zawarcia sakramentu małżeństwa powinni uczestniczyć w naukach ogólnych, a po ich zakończeniu (w wyjątkowych sytuacjach jeszcze w ich
trakcie) są zobowiązani do wzięcia udziału w spotkaniach z doradcami rodzinnymi w najbliższej parafialnej poradni rodzinnej.
A. Nauki Ogólne - osoby świeckie wraz z księżmi przygotowują narzeczonych do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.
Możliwości wzięcia udziału w Naukach Ogólnych w Opolu przedstawiają się następująco:
• w Domu Katechetycznym przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. (przy Opolskiej Katedrze) – 4 spotkania. Terminy konferencji: czwartki (godz. 19:00) każdego miesiąca z wyjątkiem sierpnia. Podczas każdego tygodnia prowadzony
jest jeden z 4 tematów spotkań. Udział w konferencji nie wymaga wcześniejszych
zgłoszeń.
• w Domu Katechetycznym przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła – 4 spotkania.
Terminy konferencji: wtorki godz. 19:15. Początek: pierwszy wtorek miesiąca.
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II. W miesiącach lutym, kwietniu, czerwcu, wrześniu, listopadzie – narzeczeni
uczestniczą w spotkaniu „piątkowo-sobotnim”. Zajęcia odbywają się w grupie: 15-20
par narzeczonych. Zgłoszenia na spotkania przyjmowane są pod numerem telefonu:
077 44 25 000 lub 600 322 210 (po 21.00), a także na e-mail: narzeczeni@dfoz.pl.
Uwaga: Nauki Ogólne w diecezji opolskiej można również odbyć uczestnicząc m.in.
w następujących kursach dla narzeczonych:
Małe Grupy. Trzy razy do roku (wiosna, jesień, zima) odbywają się kursy przygotowania do małżeństwa w Jezuickim Ośrodku Formacji i Kultury Akademickim
”Xaverianum”. Spotkania (12 spotkań) odbywają się co tydzień w małej grupie
(do 8 par). Pierwsza część kursu poświęcona jest podstawom psychologii komunikacji.
Druga część porusza problematykę sakramentalności małżeństwa, etyki małżeńskiej
i odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zgłoszenia: „Xaverianum” tel. 077 454-84-80 lub
ks. Jerzy Dzierżanowski tel. 077 441-28-10, e-mail: jedzier@uni.opole.pl
Wieczory dla zakochanych. Cykl 9 spotkań, które prowadzą małżonkowie, doradcy naturalnych metod rozpoznawania płodności oraz kapłan. Ten typ kursów prowadzony jest w Opolu (parafia Św. Krzyża – Katedra) i w Kędzierzynie-Koźlu (parafia
Ducha Świętego). Informacje i zgłoszenia: Opole tel. 077 451-26-00 i w Kędzierzynie
tel. 077 483-24-36.
Skupienia dla Narzeczonych. Trzydniowe skupienia w Ośrodku Rekolekcyjnym
w Raciborzu-Miedoni. Początek w piątek o godz. 18:00, zakończenie w niedziele
o 14:00. Ponieważ ilość uczestników jest ograniczona, swój udział należy zgłosić wcześniej, telefonicznie - ks. Hubert Czernia, tel. 032 415-13-86.
B. Spotkania z Doradcami Rodzinnymi w najbliższej parafialnej poradni rodzinnej
lub w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w Opolu.
Uwaga: Spotkania te wymagają wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub osobistego w celu uzgodnienia terminu. Ze względu na większą ilość zgłoszeń termin spotkań
może być odległy - zalecamy kontakt już kilka miesięcy przed planowanym ślubem.
Możliwość wzięcia udziału w spotkaniach z Doradcami Rodzinnymi na terenie Dekanatu Opolskiego:
• OPOLE: Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin (w siedzibie Diecezjalnej
Poradni Rodzinnej, tj. Pl. Mickiewicza 1, 45-369 Opole, tel. 077 44 25 000).
• OPOLE: przy parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – ul. Czaplaka 1
Godziny pracy: wtorki: 18.00-20.00
• OPOLE: przy parafii p.w. Błogosławionego Czesława – ul. Hallera 2		
Godziny pracy: poniedziałki: 17.00-19.00
• OPOLE: przy parafii p.w. Przemienienia Pańskiego – ul. Grota Roweckiego 3
Godziny pracy: wtorki: 17.00-18.30 i środy: 16.30-18.30
• OPOLE: przy parafii p.w. Św. Krzyża – Plac Katedralny:			
Godziny pracy: środy: 19.00-21.00
• OPOLE: przy parafii św. Jacka - ul. Tysiąclecia 11				
Godziny pracy: środy: 19.00-20.00
• OPOLE: przy parafii p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Pl. Kościelny 1
Godziny pracy: środy: 18.00 – 20.00
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• OPOLE: przy parafii p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła – pl. Mickiewicza 1 (Dom Katechetyczny Ip. pok. 7) Godziny pracy: wtorki: 17.00-19.00
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Studium Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) – mające na celu przygotowanie
doradców rodzinnych i nauczycieli naturalnego planowania rodziny. Studia trwają trzy
lub cztery semestry, w zależności od częstotliwości spotkań (zwykle dwa razy w miesiącu, w soboty, w godz. 9:00-16:00). Nabór na studia jest dokonywany co drugi rok.
Program studiów obejmuje: teologię małżeństwa i rodziny, podstawy psychologii małżeństwa i rodziny, psychologię komunikacji, ćwiczenia warsztatowe przygotowujące do
pracy z małą grupą, metody NPR.
Studium kończy się egzaminem (dwustopniowym pisemnym i ustnym) z metod
NPR oraz pisemną pracą tematyczną. Absolwent studium otrzymuje tytuł nauczyciela
NPR (zatwierdzony przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie), dający uprawnienia nauczyciela metod NPR w różnych poradniach oraz misję kanoniczną do pracy w konkretnej parafialnej poradni rodzinnej.
Doradcy rodzinni parafialni oraz nauczyciele NPR są zobowiązani do pogłębiania
swojej wiedzy i uaktualniania swoich dyplomów poprzez uczestnictwo w organizowanych spotkaniach w ośrodkach rejonowych i diecezjalnych strukturach Duszpasterstwa
Rodzin.
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7. Dom Matki i Dziecka
jednostka Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia
Adres: 					
ul. Masłowskiego 1			
45-532 Opole				
					
a/
b/
b/
d/

Tel.: 077 442-04-22, 077 454-07-60
Fax: 077 454-07-60
e-mail: dommatki@dfoz.pl
www.dommatki.dfoz.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: jednostka Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia
data powołania: 01.03.1994 r.
osoby zarządzające: s. Ewa Lyga (s. Marianna) - dyrektor Domu
nr KRS: 0000016304

Cele statutowe:
Dom Matki i Dziecka podejmuje inicjatywy zmierzające do wspierania matek i ich
dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Realizowany w Domu program odnosi
się do zasad i wartości wynikających z życia w określonej społeczności, a jego główne cele
to:
• ochrona dziecka poczętego
• świadczenie wieloaspektowej pomocy matkom w okresie przed i po urodzeniu
dziecka
• opieka i działania pedagogiczne przygotowujące matki do samodzielności i zaradności życiowej oraz do godnego życia w społeczeństwie
Podstawowy zakres działalności:
Program pomocy w Domu Matki i Dziecka oparty jest na metodzie społeczności
terapeutycznej i dostosowany jest indywidualnie do potrzeb i sytuacji życiowej kobiety
oraz jej dzieci. Zakłada on realizację szczegółowych zadań zmierzających bądź do pełnego usamodzielnienia się matki, bądź do powrotu do rodziny i nawiązania nowych
relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Zakres pomocy obejmuje:
• pomoc socjalno-interwencyjną (zapewnienie schronienia, wyżywienia, odzieży, leków i środków opatrunkowych)
• pomoc specjalistyczną (wsparcie psychologiczno-terapeutyczne, mediacje rodzinne,
opiekę pielęgniarsko-położniczą, konsultacje prawne, posługę duszpasterską)
• zajęcia profilaktyczno-edukacyjne
• aktywizację zawodową
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Matki mogą być kierowane do naszej placówki na m.in. wniosek Ośrodków Opieki
Społecznej oraz Sądów i Komendy Powiatowej Policji.
Warunkiem przyjęcia osoby potrzebującej pomocy jest decyzja Dyrektora Domu po
uprzednim podjęciu decyzji administracyjnej przez Instytucję Kierującą.
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Do Domu na czas określony (zwykle nie dłużej niż 12 miesięcy) przyjmowane są:
1. Matki i ich dzieci, które z uwagi na sytuację życiową i rodzinną (często w wyniku
przemocy) kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.
2. Matki przed porodem (od 6-go miesiąca ciąży do 6-go miesiąca po porodzie,
a w wyjątkowych przypadkach wcześniej lub na dłuższy okres).
Po dwóch tygodniach pobytu podpisywany jest z przyjętą osobą kontrakt, który
określa cele jakie matka stawia sobie do realizacji w czasie zamieszkiwania w Domu.
Uwaga: Do Domu Matki i Dziecka nie są przyjmowane osoby chore psychicznie oraz
uzależnione od narkotyków czy alkoholu.
Możliwe jest przyjęcie osób uzależnionych będących wyłącznie po ZAKOŃCZONYCH programach terapii.
Kadra organizacji/instytucji
pracownik socjalny
pedagog
prawnik
pielęgniarka/położna
terapeuta
duszpasterz rodzin/
doradca rodzinny

Ilość dostępnych specjalistów:
Terminy dyżurów:
2
codziennie 8.00 - 20.00
1
(we wszystkie dni
1
tygodnia,
1
łącznie ze świętami)
1
1
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8. Dom Dziecka w Opolu
Adres:				
ul. Powstańców Śląskich 14
45-086 Opole			
					

Tel.: 077 441-41-22
Fax: 077 441-31-33
e-mail: dyrektor@domdziecka.opole.pl
www.domdziecka.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna
b/ osoby zarządzające: Lidia Kaczyńska - dyrektor
Cele statutowe:
Zapewnianie całodobowej opieki i wychowanie dzieci od 3 r.ż. do 18 r.ż., całkowicie
lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej.
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
zapewnianie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości psychofizycznych
zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych
współpraca z rodzinami dzieci, podejmowanie działań mających na celu powrót do
rodziny naturalnej lub znalezienie rodzinnej formy opieki zastępczej
przygotowanie dzieci do samodzielnego życia w społeczeństwie

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Od 1 stycznia 2009 działa w Domu Dziecka Grupa Usamodzielnienia dla dzieci od 15 r.ż.
Kadra organizacji/instytucji:
Psycholog ½ etatu
Pracownik socjalny
Wychowawcy		
Pedagog		
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Ilość dostępnych specjalistów
1
1
12
1

Terminy dyżurów:
wg grafiku
wg grafiku
wg grafiku
wg grafiku

9. Dom Dziennego Pobytu „Magda-Maria”
Adres: 					
ul. Barlickiego 1-3				
45-083 Opole 				

Tel./fax: 077 453-63-28
e-mail: opolski.senior@gmail.com
www.opolskisenior.tak.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: Instytucja Publiczna, jednostka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
b/ data powołania:
c/ osoby zarządzające: Ingryda Bożek – Kierownik DDP „Magda-Maria”
Cele statutowe:
• aktywizacja osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, którzy szukają
sposobu na „samorealizację”, potrzebują towarzystwa i pomocy socjalnej, chcą kontynuować bądź rozwijać swoje zamiłowania i pasje

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
Realizując cele statutowe w placówce działają różne sekcje i grupy:
sekcja plastyczna
sekcja robótek ręcznych
grupa rytmiczno-taneczna dla początkujących i dla zaawansowanych – instruktor
Kazimierz Michlik
grupa muzyczna - instruktor Marek Mielnik
grupa teatralna
grupa kabaretowa
domowa „kawiarenka”
klub szachowy
klub brydżowy
Klub Seniora
nauka j. angielskiego
gimnastyka
biblioteka
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora
stołówka

•
•
•
•

Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
stała współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowymi miasta Opola
współorganizowanie międzypokoleniowych spotkań integracyjnych
współorganizowanie szkoleń w zakresie podstawowej obsługi komputera
współpraca ze stowarzyszeniami seniorów poza granicami Polski

•
•
•
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10. Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień”
Adres: 					
ul. Hubala 4
45-267 Opole

Tel./fax: 077 455-00-37

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: Instytucja Publiczna, jednostka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
b/ data powołania:
c/ osoby zarządzające: Teresa Rozmarynowska – Kierownik DDP „Złota Jesień”
•
•
•
•
•
•

Cele statutowe:
pomoc w organizacji i aktywizacji życia swoim podopiecznym
poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych
przeciwdziałanie uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej
umożliwianie spędzania wolnego czasu wśród rówieśników
umożliwienie wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami
podniesienie aktywności fizycznej i psychicznej podopiecznych

Podstawowy zakres działalności:
• podstawowe zadania w zakresie pomocy w organizacji i aktywizacji życia osób w wieku
emerytalnym
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
sekcja plastyczna
Klub Seniora
pracownia terapii zajęciowej
chór „Złoty Liść”
Kabaret „Albo albo”
wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
sekcja poetycka
kawiarenka
kaplica
spotkania z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu
sekcja aktywizacji ruchowej
sekcja teatralna
nauka j. angielskiego i j. niemieckiego
gimnastyka
stołówka
biblioteka
Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” jest czynny: pn-pt 7.30-18.00
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11. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu
Adres: 					
ul. Chmielowicka 6			
45-738 Opole				

Tel.: 077 474-36-97 w. 36
e-mail: info@dps.opole.pl
www.dps.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka organizacyjna Miasta Opola
b/ data powołania: 01.07.1979
c/ osoby zarządzające: Mieczysław Jasiński - dyrektor
Cele statutowe:
Zapewnianie całodobowej opieki osobom w podeszłym wieku.

•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
Świadczenie usług zgodnie z obowiązującym standardem w zakresie:
potrzeb bytowych,
opiekuńczych,
wspomagających,
umożliwianie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego.

Kadra organizacji/instytucji:
Dyrektor
Kierownik Działu
Opiekuńczo-Terapeutycznego
Kierownik Sekcji Pielęgniarek,
Opiekunek i Pokojowych
Główna Księgowa – Kierownik
Działu Administracyjnego
Kierownik Działu
Gospodarczego
Kierownik Sekcji Żywienia

Ilość dostępnych specjalistów
1

Terminy dyżurów:
-

1

-

1

-

1

-

1
1

-
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12. Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Opolskiej
Adres:			
Pl. Mickiewicza 1		
45-369 Opole		
(Diecezjalna			
Poradnia Rodzinna)

Tel.: 077 442-55-50, 077 442-55-00
Fax: 077 442-55-50
E-mail: poradniakat@interia.pl
www.duszpasterstwo-trzezwosci.opole.opoka.org.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka powołana przez Kościół diecezji opolskiej
b/ osoby zarządzające: ks. Marcin Marsollek - diecezjalny duszpasterz trzeźwości, terapeuta uzależnień
Główne kierunki pracy duszpasterstwa trzeźwości obejmują:
• profilaktykę (zapobieganie różnym patologiom);
• pracę interwencyjną z osobami w kryzysie np. po utracie bliskiej osoby, w chorobie
terminalnej;
• pracę edukacyjno-psychoterapeutyczną skierowaną do grup zwiększającą umiejętności życiowe;
• pomoc osobom uzależnionym w procesie zdrowienia np. odbudowa relacji z bliskimi;
• wspieranie procesu trzeźwienia ludzi uzależnionych z dłuższą abstynencją;
• praca nad rozwojem duchowym ludzi uzależnionych i ich rodzin;
• praca duszpasterska: rekolekcje, dni skupienia, warsztaty rozwoju duchowego, dni
trzeźwości;
• praca edukacyjna na rzecz trzeźwości i postaw prozdrowotnych.
Dodatkowe informacje - etapy prowadzonej pomocy:
• pierwszy etap pomocy to docieranie do ludzi, którzy są uzależnieni i nie bardzo
wiedzą jak z tego problemu wyjść, a przez społeczeństwo często są odrzucani;
• drugi odcinek pracy to pomoc rodzinie, która – gdy ma osobę uzależnioną w swoim gronie – bardzo często wstydzi się, ukrywa to przed społeczeństwem, sądząc, że
jeżeli problem zostanie dobrze ukryty, zamaskowany, to go nie będzie;
• trzeci etap to przełamywanie świadomości społecznej – pokazywanie, że uzależnienie jest chorobą, która powoduje cierpienie i potrzebuje profesjonalnej pomocy. Ta
pomoc może być udzielana na kilku płaszczyznach: terapeutycznej, medycznej i duszpasterskiej.
Bardzo często osoby cierpiące w wyniku uzależnienia, czy też osoby współuczestniczące w tym dramacie mają poważnie naruszony system wartości, własną tożsamość,
zrezygnowały z doświadczenia życia duchowego lub je bardzo poważnie zaniedbały, co
wiąże się także z zerwanymi więziami nie tylko z ludźmi, ale także z Bogiem i co utrudnia później bardzo poważnie «porządkowanie» życia. Aby wyjść z tego problemu trzeba
zbudować na nowo fundament, bazę. A do tego fundamentu należy m.in. uporządkowanie swego życia według uniwersalnego systemu wartości. Terapia porządkuje je
na obszarze psychicznym. Jako duszpasterz pomagam ludziom uporządkować to życie
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na terenie sumienia, odzyskać podstawowe wartości, wrócić do Dekalogu. W kryzysie
związanym z tym doświadczeniem, pomagam im także znaleźć oparcie w Bogu, czy jak
alkoholicy na początku mówią – w Sile Wyższej, a później przechodzą do doświadczenia religijnego.
Kadra organizacji/instytucji:
duszpasterz trzeźwości –
specjalista terapii uzależnień

Ilość dostępnych specjalistów

Terminy dyżurów:

1

pn. 16.00 – 19.00
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13. Fundacja Centrum Sakralno-Młodzieżowe
Adres: 					
ul. Hallera 2				
45-782 Opole				
						
a/
b/
c/
d/
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tel.: 077 451-54-45
Fax: 077 451-54-39
e-mail: fcsm@op.pl
www.fundacjacsm.ngo.org.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: Fundacja, organizacja pożytku publicznego
data powołania: 1992
osoby zarządzające: Bożena Badura - Prezes Zarządu Fundacji
nr KRS: 0000206146
Cele statutowe:
gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz budowy i działalności
Centrum Sakralno-Młodzieżowego przy Parafii bł. Czesława w Opolu
organizowanie środowiska wokół opieki nad osobami niepełnosprawnymi
organizowanie ruchu społecznego wokół celów Centrum Sakralno-Młodzieżowego
upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych, związanych z oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną w środowisku miasta i parafii
wymiana dzieci i młodzieży w ramach kontaktów środowiskowych (miasto-wieś),
regionalnych i międzynarodowych
Podstawowy zakres działalności:
przeciwdziałanie narkomanii
rozwiązywanie problemów alkoholowych
pomoc osobom pozbawionym pracy (bezrobotni, poszukujący pracy)
profilaktyka dla dzieci i młodzieży
zapewnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
pomoc w zakresie poradnictwa i informacja

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Fundacja CSM (działająca przy parafii Bł. Czesława w Opolu ul. Hallera 2) prowadzi
od 1992 r. Świetlicę oraz Klub „Arka Noego” dla dzieci i młodzieży głównie z dzielnicy
Zaodrze.
W Świetlicy i Klubie podejmowane są następujące działania:
1. rozwój indywidualnych zainteresowań dla dzieci
2. terapia zajęciowa w poszczególnych sekcjach tematycznych: sekcja plastyczna, muzyczna, sportowa, artystyczno-medialna, komputerowa, itp.
3. zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży: gry rozwojowe, rozmowy w grupach, wyjazdy integracyjne itp.
4. zajęcia sportowe (bilard, tenis stołowy, piłkarzyki)
5. pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
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• konsultacje psychologiczno-pedagogiczne, dyżury interwencyjno-wspierające
• udzielanie porad niezbędnych do rozwiązania problemu
• rozmowa o problemach pojawiających się szczególnie w okresie dojrzewania np.
szkolnych, emocjonalnych, duchowych itp.
• porady w zakresie trudności opiekuńczo-wychowawczych
• kierowanie w razie potrzeby do specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
6. działalność edukacyjno-informacyjna:
• udzielanie bieżącej informacji w gazetce parafialnej Głos Bł. Czesława na temat
działalności Klubu „Arka Noego”
• przygotowywanie wystawek zdjęć w gablotach Klubu z bieżącej działalności Fundacji
• prowadzenie kroniki Klubu „Arka Noego” oraz drużyny sportowej „CSM Arka”
• stworzona i na bieżąco aktualizowana baza danych dzieci, młodzieży oraz wolontariuszy należących do Klubu
• współpraca z prasą, radiem i telewizją
7. działalność socjalna: codzienne podwieczorki dla dzieci, darmowe obiady dla najuboższych dzieci (w stołówce szkolnej PSP Nr 14) podczas ferii zimowych i wakacji
letnich. Oprócz powyższych działań zakupujemy również niezbędne przybory szkolne i ubrania dla dzieci najuboższych i pomagamy rodzinom znajdującym się
w kryzysowej sytuacji.
8. promocja idei wolontariatu. Zakres podejmowanych działań: organizacja imprez
plenerowych, festynów, dyskotek; pomoc osobom starszym; działania na rzecz Fundacji; udzielanie korepetycji, pomoc w terapii zajęciowej i indywidualnej.
Kadra organizacji/instytucji:
pedagog (w roku szkolnym)
stażysta (w roku szkolnym)
prawnik

Ilość dostępnych specjalistów
3
1
2

Terminy dyżurów:
pn- pt 13.00-21.00
pn- pt 13.00-21.00
pn- pt 09.00-17.00
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14. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci
z Porażeniem Mózgowym w Opolu
Adres: 				
ul. Szymanowskiego 1		
45-724 Opole			
					
a/
b/
c/
d/

Tel.: 077 4743280
Fax: 077 4743280 w. 22
e-mail: dom@fundacja-dom.opole.pl
www. fundacja-dom.opole.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: fundacja
data powołania: 06.05.1991
osoby zarządzające: Teresa Jednoróg, Kazimierz Jednoróg, Katarzyna Krzempek,
Jolanta Sztorc, Izabela Gajdamowicz, Maria Wodecka-Szpala
nr KRS: 0000007685
Cele statutowe:
Pomoc w diagnozowaniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
diagnostyka i rehabilitacja lecznicza w NZOZ,
rehabilitacja społeczna w ŚDS,
rehabilitacja społeczna i zawodowa w WTZ,
praca zawodowa osób niepełnosprawnych w ZAZ.

•
•
•
•
•

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
program Partner PFRON w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
zadanie z POKL – program Chcę biec do ludzi
turnus rehabilitacyjny
pogotowie terapeutyczne
dzienny pobyt dla dzieci przedszkolnych

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Terminy dyżurów:
Fizjoterapeuci, logopedzi,
pedagodzy, psychologowie,				
przez pięć dni w tygodniu
lekarz neurolog, 				
			
7.30-19.00
psychiatra,
83 osoby
lekarz stomatolog,
pracownicy ekonomicznoadministracyjni, kierowcy,
pracownicy obsługi		
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15. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Hipoterapii
„Konie – Dzieciom”
Adres: 				
ul. Jankowskiego 22/8		
45-269 Opole			

Tel.: 077 551-54-34; 506 177 686
e-mail: fkdz@op.pl
www.hipoterapia.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: fundacja
b/ data powołania: 13.05.2004 r.
c/ osoby zarządzające: Andrzej Radziszewski – Prezes,
				
Liwia Brzozowska, Alicja Głowacka -Wiceprezesi
d/ nr KRS: 0000206914
•
•
•
•
•
•
•

Cele statutowe:
pomoc dzieciom i osobom niepełnosprawnym głównie przez częściową refundację
kosztów związanych z konną terapią ruchową;
zapewnienie zajęć z hipoterapii pacjentom z upośledzeniem umysłowym lub ruchowym;
popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako metody rehabilitacyjnej w wybranych schorzeniach u dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności u dzieci niepełnosprawnych intelektualnie lub ruchowo;
walka o prawa dziecka i osób niepełnosprawnych oraz ich społecznej akceptacji;
doskonalenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów;
objęcie hipoterapią jak największej ilości pacjentów jej potrzebujących;
troska o bezpieczeństwo i higienę zabiegów terapeutycznych.

Podstawowy zakres działalności:
• skupienie wokół swojej działalności lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, instruktorów jazdy konnej i społeczników, którzy widzą w rozwoju hipoterapii
jedną z dróg pomocy osobom dotkniętym chorobą;
• informowanie środowiska lekarzy i pacjentów o możliwościach hipoterapii, innych
form rehabilitacji oraz świadczeniu pozostałych usług medycznych;
• współpraca ze środowiskiem lokalnym, z fundacjami i organizacjami rządowymi
i pozarządowymi prowadzącymi podobną działalność.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Hipoterapia jako metoda rehabilitacji dzieci i młodzieży z dysfunkcjami w rozwoju
fizycznym i psychicznym.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów

Terminy dyżurów:
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16. Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”
Adres: 			
ul. Plac Kopernika 4/6a
45-040 Opole		
				
a/
b/
c/
d/

•
•
•
•
•
•

Tel.: 077 441-12-29, 506 160 982, 505 287 466
Fax: 077 441-12-29
e-mail: info@dobroczynca.org
www.dobroczynca.org

Podstawowe dane:
forma prawna: fundacja
data powołania: 08.12.2005 r.
osoby zarządzające: Małgorzata Czerwińska, Wiesława Czyżyk
nr KRS: 0000246671
Cele statutowe:
Udzielanie pomocy:
dzieciom i młodzieży będącej w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin
niepełnych lub wielodzietnych;
niepełnosprawnym;
w zaopatrzeniu dzieci i młodzieży w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny;
trudnej młodzieży, w tym młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych, alkoholowych i sprawiających problemy wychowawcze;
osobom samotnie wychowujące dzieci
osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych i alkoholu

Podstawowy zakres działalności:
• zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin,
• finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
• organizowanie i finansowanie kosztów leczenia dzieci i młodzieży ratującego ich
zdrowie i życie
• udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej,
• organizowanie i finansowanie wypoczynku w tym kolonii i wycieczek,
• organizowanie terapii dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków,
• świadczenie pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci
• wspieranie grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiających problemy wychowawcze, organizowanie placówek świadczących pomoc takiej młodzieży,
• fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży,
• organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
• organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży
w zdobywaniu wykształcenia,
• organizowanie akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania
kobiet samotnie wychowujących dzieci,
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• prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy kobietom pracującym i samotnie wychowującym dzieci, w zakresie godzenia roli zawodowej z rodzicielską.
•
•

•
•

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
realizacja nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu, psychicznemu i fizycznemu dzieci i młodzieży poprzez wspieranie bieżącej działalności,
świetlic i klubów środowiskowych, świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych,
programy edukacyjne adresowane do rodziców mających na celu zaangażowanie
ich w oddziaływanie profilaktyczne wobec dzieci oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców,
poradnictwo prawne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
a w szczególności dla osób doznających i stosujących przemoc.

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Pedagog
4
Prawnik
3
Psycholog – trener
3

Terminy dyżurów:
pn-pt 15.00-19.00
sb 15.00-19.00
pn-pt 15.00-19.00
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17. Klub Integracji Społecznej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
Adres:				
ul. Małopolska 20a		
45-301 Opole			
					

Tel.: 077 455-63-90 do 92 w.4
Fax: 077 455-63-92
e-mail: kapp.mopr33@wp.pl
www.mopr.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka organizacyjna MOPR w Opolu
b/ data powołania: 24.01.2007 r.
c/ osoby zarządzające: Maciej Baumert – kierownik KIS
Cele statutowe:
Reintegracja społeczna i zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
organizowanie i realizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez
prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej
organizowanie zatrudnienia subsydiowanego
organizowanie grupowych zajęć warsztatowych oraz sesji indywidualnych obejmujących diagnozę problemową, rozpoznawanie mocnych i słabych stron osób poszukujących pracy
trening umiejętności wykorzystywania technik aktywnego poszukiwania pracy
uczenie zasad autoprezentacji
przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych
uczenie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych
uczenie skutecznego poruszania się po rynku pracy
motywowanie do rozwoju zawodowego
informowanie o kursach i szkoleniach zawodowych
informowanie o ofertach pracy, pracodawcach, miejscach pracy, sytuacji na rynku pracy
poradnictwo socjalne

Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
W 2009 roku KIS realizuje zadanie publiczne w ramach środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, polegające na organizowaniu i prowadzeniu grupowych zajęć aktywizacyjnych z zakresu aktywnego poszukiwania
pracy przez specjalistę reintegracji zawodowej dla uczestników prac społecznie użytecznych oraz klientów KIS zainteresowanych nabyciem lub uzupełnieniem umiejętności
z tego zakresu oraz indywidualnych spotkaniach w celu praktycznego wykorzystania
umiejętności nabytych w trakcie zajęć aktywizacyjnych, tworzeniu Indywidualnego Planu Działania, ukierunkowanego na podjęcie zatrudnienia.

34

KIS jest projektodawcą przedsięwzięcia konkursowego pn.: Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej, organizowanego i finansowanego
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, które będzie realizowane po zatwierdzeniu wniosku i przyznaniu dofinansowania.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
kierownik KIS
1
aspirant pracy socjalnej
1
specjalista reintegracji
zawodowej
1

Terminy dyżurów:
pn-pt godz. 8.00-16.00
pn-pt godz. 8.00-16.00
pn-pt godz. 8.00-14.00
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18. Komenda Miejska Policji w Opolu
Policyjna Izba Dziecka
Adres: 				
ul. Niemodlińska 7A		
45-710 Opole			
					

Tel.: 077 457-58-65
Infolinia: 800 200 997
e-mail: rzecznik@opolska.policja.gov.pl
www.opole.policja.gov.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka administracji publicznej
b/ data powołania: powołana na mocy ustawy o Policji z dnia 06.04.1990 r.
Cele statutowe:
• pomoc w zakresie poradnictwa prawnego i wychowawczego oraz informowanie
o sposobach rozwiązywania określonych problemów (rodzice i opiekunowie, kuratorzy sądowi, palcówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, szkoły);
• ustalanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej oraz kierowanie do odpowiednich
instytucji i służb policyjnych nieletnich sprawiających trudności wychowawcze
i rodzinne, zagrożonych uzależnieniami oraz zatrzymanych przez Policję – sprawcy
czynów karalnych.
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
przeciwdziałanie narkomanii
rozwiązywanie problemów alkoholowych
profilaktyka dla dzieci i młodzieży
przeciwdziałanie przemocy
pomoc w zakresie poradnictwa i informacja

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Profilaktyka dla dzieci i młodzieży; spotkania w szkołach i innych placówkach oświatowych; prelekcje, uświadamianie istniejących zagrożeń oraz konsekwencji i odpowiedzialności prawnej nieletnich za czyny karalne, profilaktyka uzależnień i patologii; niezrealizowania obowiązku szkolnego lub nauki, naruszania zasad współżycia społecznego.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
pedagog		
wolontariusze udzielający
porad		
praktykanci, stażyści
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Terminy dyżurów:

19. Komenda Miejska Policji w Opolu
Sekcja Prewencji
Adres: 			
ul. Powolnego 1		
45-078 Opole		
				
				

Tel.: Sekretariat 077 422 25 75 (7.30-15.30)
Tel. oficera dyżurnego 422 25 45 i 46
Infolinia: 800 200 997
e-mail: rzecznik@opolska.policja.gov.pl
www.opole.policja.gov.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka administracji publicznej
b/ data powołania: powołana na mocy ustawy o Policji z dnia 06.04.1990 r.
Cele statutowe:
• ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra;
• inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
• zadania określone w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie
przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich;
• zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
• zadania określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;
• zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
przeciwdziałanie narkomanii
rozwiązywanie problemów alkoholowych
profilaktyka dla dzieci i młodzieży
zapewnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
przeciwdziałanie przemocy
pomoc w zakresie poradnictwa i informacja

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej (jednostką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu) w zakresie:
• wspólnego udziału w przeprowadzaniu interwencji, gdzie występuje fizyczna i psychiczna przemoc w rodzinie, kryzysy małżeńskie, alkoholizm i inne uzależnienia,
ostre kryzysy sytuacyjne oraz psychospołeczne (bezdomność, konflikty sąsiedzkie,
zagrożenie eksmisją, zjawisko żebractwa);
• przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich oraz innych zjawisk
patologicznych;
• pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym na terenie Opola w ramach akcji prowadzonej w szczególności w okresie zimowym pn. Bezdomny. Prowadzenie działań
pomocowych i informujących osoby bezdomne o miejscach noclegowych, stołówkach i innych rodzajach pomocy doraźnej.
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20. Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
jednostka Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia
Adres:				
ul. Kard. B. Kominka 1		
45-032 Opole			
					
					
a/
b/
b/
d/

Tel.: 077 441-15-00, 077 441-99-05
Fax: 077 441-99-05
e-mail: adopcje@dfoz.pl
www.adopcja.dfoz.pl
www.rodzinazastepcza.dfoz.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: jednostka Diecezjalnej Fundacji Obrony Życia
data powołania: 01.06.1995 r.
osoby zarządzające: Barbara Słomian - dyrektor Ośrodka
nr KRS: 0000016304

Cele statutowe:
Głównym zadaniem Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego jest zabezpieczenie losu dzieci, których rodzice nie są w stanie podjąć trudów związanych z wypełnianiem funkcji wychowawczo-rodzicielskich poprzez umieszczenie ich w rodzinnym
środowisku zastępczym.
Podstawowy zakres działalności:
Ośrodek zajmuje się m.in. przygotowaniem małżonków do odpowiedzialnego
rodzicielstwa zastępczego i adopcyjnego oraz diagnozą i wsparciem rozwoju dzieci
umieszczonych w środowisku zastępczym.
•
•
•
•
•
•

Metodyka pracy w Ośrodku obejmuje:
diagnozę psychologiczną i pedagogiczną kandydatów na rodziców adopcyjnych
i zastępczych
diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i neurorozwojową dzieci umieszczonych
w rodzinnym środowisku zastępczym
wywiad środowiskowy
szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych oparte na realizacji autorskiego programu Dziecko czeka…
aktywne wspieranie rodziców adopcyjnych i zastępczych na każdym etapie procesu
przysposobienia dziecka i towarzyszenie im w wypełnianiu funkcji rodzicielskich
działalność informacyjną i edukacyjną upowszechniającą tworzenie zastępczego środowiska rodzinnego

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
KOAO realizuje szereg programów związanych z promowaniem rodzicielstwa zastępczego, aktywnym wspieraniem funkcjonowania rodzin adopcyjnych i zastępczych
oraz diagnozą i terapią dzieci wykazujących zaburzenia neurorozwoju w tym zaburzenia FAS/FAE
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KOAO realizując swoje zadania współpracuje z:
• sądami rodzinnymi
• placówkami służby zdrowia
• domami dziecka
• jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej administracji terenowej
• policją
• prokuraturą
Kadra organizacji/instytucji Ilość dostępnych specjalistów:
Pedagog
1
		
		
Psycholog
1
Społeczna Rada Ośrodka:
prawnicy, psycholodzy,
pedagodzy, lekarze,
11
księża, dziennikarz		

Terminy dyżurów:
pn 12.00 – 16.00
wt 9.00 – 12.00
śr 15.00 – 18.00

podczas kwalifikacji
kandydatów
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21. Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Adres:					
ul. Niedziałkowskiego 9			
45-085 Opole				
						

Tel.: 077 454-92-16, 077 454-92-17
Fax: 077 435-94-13
e-mail: mpppopole@wp.pl
www.mppp.eopolszczyzna.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka organizacyjna miasta Opola
b/ data powołania: 01.09.2000 r.
c/ osoby zarządzające: Hanna Kanik - dyrektor
•
•
•
•
•
•
•

Cele statutowe:
wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia
się, nabywanie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów
oraz innych umiejętności w zakresie komunikacji społecznej
prowadzenie profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży oraz
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z grup ryzyka
prowadzenie terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny
udzielanie pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu
i planowanie kariery zawodowej
prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
udzielanie pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.

Podstawowy zakres działalności:
Diagnoza, konsultacje, terapia, psychoedukacja, rehabilitacja, doradztwo, mediacje,
interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczna, działalność informacyjna.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Młodzi w granicach prawa
Informacyjno-edukacyjny program dla rodziców wyjeżdżających do pracy za granicę
Szkoła dla Rodziców- wspieranie i rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców
Warsztaty psychoedukacyjne dla szkół średnich
Bezpieczna i przyjazna szkoła – program profilaktyczny
Psycholog pierwszego kontaktu – na terenie przedszkoli
Opracowanie szkolnych systemów oddziaływań profilaktycznych – program skierowany dla nauczycieli
Grupa wsparcia i rozwoju kompetencji wychowawczych nauczycieli
Program badania słuchu „Słyszę”
Trudne emocje w pracy z dzieckiem chorym – dla wychowawców i nauczycieli
szkół przyszpitalnych
Razem z innymi – program dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zdrowych
rówieśników

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Psycholog
21
Pedagog
17
Logopeda
6
Rehabilitant
1
Prawnik

Terminy dyżurów:
poniedziałek - piątek
8.00-19.00

1
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22. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Adres: 				
ul. Budowlanych 4		
45-005 Opole			

Tel./fax: 077 44-28-515
e-mail: barbara.suchodolska@um.opole.pl
www.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: Wydział Urzędu Miasta Opola
b/ data powołania:
c/ osoby zarządzające: Barbara Suchodolska – Przewodniczący Zespołu
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
orzekanie o niepełnosprawności
orzekanie o stopniu niepełnosprawności
orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień
wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów: Terminy dyżurów:
Pracownicy zespołu		
pn-pt 7.30-15.30
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23. Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Adres: 						
ul. Budowlanych 4 pok. 5-6			
45-005 Opole					
siedziba:						
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola

Tel.: 077 443-57-53
Fax: 077 443-57-54
e-mail: ---www.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka publiczna
b/ data powołania: 27 kwiecień 2003 r.
c/ osoby zarządzające: Andrzej Nowosielski – Przewodniczący Komisji
Wiesław Śliczny – Wiceprzewodniczący Komisji
Podstawowy zakres działalności:
• inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w mieście Opolu;
• motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu do zmiany sytuacji;
• kierowanie osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin do odpowiednich poradni
i instytucji pomocowych;
• prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o leczenie odwykowe i kierowanie kompetentnych wniosków do Sądu Rejonowego w Opolu w sytuacjach, gdy nadużywanie alkoholu powoduje:
- rozkład życia rodzinnego;
- demoralizację małoletnich;
- uchylanie się od pracy;
- systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.
Podstawa prawna: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r. z późniejszymi zmianami.
Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
Komisja działa we wtorki w godzinach 17.00 – 19.00
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów:
Terminy dyżurów:
specjaliści		
8
wtorek godz. 17.00-19.00
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24. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom
Bezdomnym i Uzależnionym
Adres: 					
ul. ks. J. Popiełuszki 18			
45-601 Opole				
						

Tel.: 077 456-27-76, 077 453-51-61
Fax: 077 456-27-76
e-mail: mopob@neostrada.pl
www.noclegownia.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka publiczna, powołana uchwałą Rady Miasta Opole
b/ data powołania: 01.11.2003 r.
c/ osoby zarządzające: Elżbieta Urzędowska- dyrektor
Cele statutowe:
• prowadzenie profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej i edukacyjnej
• udzielanie pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi
• zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
• stawianie wstępnej diagnozy uzależnień
• przyjmowanie do Izby Wytrzeźwień osób w stanie nietrzeźwości, zakłócających porządek publiczny, znajdujących się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub
zdrowiu, albo zagrażających życiu lub zdrowiu innych
• udzielanie schronienia osobom bezdomnym
• udzielanie konsultacji i pomocy medycznej w nagłych wypadkach.
Podstawowy zakres działalności:
• pomoc osobom bezdomnym i uzależnionym,
• przeciwdziałanie narkomani, rozwiązywanie problemów alkoholowych, pomoc
osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej (ubogim), pozbawionym pracy
(bezrobotni, poszukujący pracy),
• byli więźniowie,
• pomoc w zakresie poradnictwa i informacji, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskania świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Prowadzenie grupy wsparcia dla mieszkańców noclegowni: środa 17.00 do 18.30
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Lekarze
6
Terapeuta
1
			
Pracownik socjalny
1
Pracownik Izby Wytrzeźwień
10
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Terminy dyżurów:
całodobowo
pn-pt 7.00-15.00
środa 11.00-19.00
7.00-15.00
całodobowo

25. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Adres:				
ul. Armii Krajowej 36		
45-071 Opole			
					

Tel.: 077 400-59-50
Tel./fax: 077 400-59-52
e-mail: mopr3@mopr.opole.pl
www.mopr.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: samodzielna jednostka organizacyjna miasta Opola, działająca w granicach administracyjnych miasta
b/ data powołania: uchwała nr XII/77/90 Miejskiej Rady Narodowej w Opolu z dnia
28 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opolu oraz uchwała nr VII/94/99 Rady Miasta Opola z dnia 25 marca 1999 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opolu
c/ osoby zarządzające: mgr Zdzisław Markiewicz - Dyrektor MOPR (kierowanie ośrodkiem, odpowiadanie za realizację zadań statutowych), mgr Małgorzata Kozak-Zastępca Dyrektora (organizacja pracy i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem
zadań podległych: Domów Dziennego Pobytu, Działu Wsparcia Społecznego, Działu
Opieki nad Rodziną i Dzieckiem)
Cele statutowe:
Zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im
bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Podstawowy zakres działalności:
• pomoc w zakresie poradnictwa i informacji,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
• pomoc w sytuacji bezdomności,
• wsparcie w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
• organizowanie i prowadzenie praktyk dla studentów.
Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
1. Dział Pomocy Środowiskowej (kierownik Iwona Rejnhardt) wykonuje w szczególności zadania w zakresie:
• przyznawania i realizacji świadczeń z pomocy społecznej, opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, pracy socjalnej;
• przyznawania i realizacji pomocy usługowej;
• opracowywania i wdrażania programów ukierunkowanych na pomoc osobom
i rodzinom w środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
• kierowania do domów pomocy społecznej i ustalanie odpłatności za pobyt
mieszkańca w tym domu;
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• kierowania osób wymagających opieki do ośrodków wsparcia.
2. Dział Wsparcia Społecznego (kierownik Sylwester Klimowicz), jednostki organizacyjne:
• Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
• Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
• Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”,
• Klub Integracji Społecznej,
• Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy,
• Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych.
3. Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem – (kierownik Felicyta Kościółek) wykonuje
w szczególności zadania w zakresie:
• opieki nad dzieckiem i rodziną;
• sprawowania nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej oraz współpracy z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, jednostkami specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
• udzielania osobom usamodzielnianym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, pomocy mającej na celu ich życiowe usamodzielnienie się i integrację ze
środowiskiem;
• tworzenia i wdrażania programów pomocy dziecku i rodzinie;
• tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
• kierowanie do mieszkań chronionych dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
4. Domy dziennego pobytu wykonują w szczególności zadania z zakresu wsparcia dla
osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych:
• Dom Dziennego Pobytu „Maria-Magda” (kierownik Ingryda Bożek).
• Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” (kierownik Teresa Rozmarynowska).
Kadra organizacji/instytucji:
Pracownicy MOPR (ul. Armii Krajowej 36)
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Terminy dyżurów:
pn 8.00-16.00			
wt-pt 7.30-15.30

26. NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Stowarzyszenia „MONAR”
Adres:				
ul. Armii Krajowej 9 of. 1		
45-071 Opole			

Tel./fax: 077 456-40-44
e-mail: pormonar@poczta.fm
www.monar.org

Podstawowe dane:
a/ forma prawna:
b/ osoby zarządzające: Wiesław Witczak - kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych
poradnictwo dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych)
poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków
psychoterapia indywidualna dla osób uzależnionych od narkotyków
psychoterapia indywidualna dla rodzin osób uzależnionych
psychoterapia grupowa dla osób uzależnionych od narkotyków
psychoterapia grupowa dla osób eksperymentujących z narkotykami
psychoterapia indywidualna dla osób używających narkotyków (nieuzależnionych)
konsultacje lekarskie
konsultacje prawne
placówka wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i ośrodków rehabilitacyjnych

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Aktualnie w Poradni realizowane są cztery programy finansowane z budżetu Miasta
Opola. Programy realizowane będą do listopada 2009 roku.
• Specjalistyczne poradnictwo dla osób oraz rodzin z problemami narkotykowymi. Dyżury prawnika, psychologa i certyfikowanego instruktora uzależnień (3 razy w tygodniu po 2h)
• Program profilaktyki narkomanii ukierunkowany na działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym realizowany w środowisku akademickim. Cykl zajęć warsztatowych dla
studentów opolskich uczelni. Zajęcia poświęcone są zagadnieniom związanym z profilaktyką, uzależnieniem oraz terapią uzależnień.
• Dziś, jutro, pojutrze. Grupa wsparcia dla osób, które są na końcowym etapie bądź
ukończyły leczenie od środków psychoaktywnych.
• Program wsparcia terapeutycznego dla mieszkańców miasta Opola, którzy przerwali leczenie od środków psychoaktywnych (dorośli, dzieci, młodzież). Dyżury specjalistów
i certyfikowanych instruktorów terapii uzależnień (3 razy w tygodniu po 2h) oraz
grupa wsparcia dla osób, które przerwały leczenie od środków psychoaktywnych.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
instruktor terapii uzależnień
1
specjalista terapii uzależnień
1

psycholog

1

Terminy dyżurów:
pn-pt
10.00-18.00
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27. Opolska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy
Adres: 				
ul. Armii Krajowej 4 		
45-071 Opole			
					

Tel.: 077 453-88-82
Fax: 077 456-00-32
e-mail: opolska@ohp.pl
www.opolska.ohp.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka budżetowa
b/ data powołania: 13 czerwca 1958 r.
c/ osoby zarządzające: Józefa Ziemnik - Wojewódzki Komendant OHP
Cele statutowe:
Opolska Wojewódzka Komenda OHP wykonuje zadania w zakresie zatrudnienia
oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.
1. W zakresie kształcenia i wychowania OHP prowadzi działania, które mają na celu:
• umożliwienie młodzieży, która nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu tych szkół, zdobycie kwalifikacji
zawodowych oraz uzupełnienia wykształcenia (obowiązek szkolny)
• umożliwienie uzupełnienia ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego.
2. W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży OWK OHP
• organizuje zatrudnienie młodzieży w wieku powyżej 15 lat, która nie ukończyła
szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki po ukończeniu
tych szkół, bezrobotnych w wieku do 25 roku życia, uczniów i studentów
• prowadzi poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
• prowadzi międzynarodową współpracę, wymianę młodzieży i Wolontariat Europejski
• refunduje koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu przygotowania zawodowego.
Podstawowy zakres działalności:
• zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
• poradnictwo zawodowe
• kompleksowa działalność wychowawczo-opiekuńcza, profilaktyka i socjalizacja, której podlega młodzież zaniedbana wychowawczo i wymagająca specjalnych oddziaływań, niedostosowana społecznie, opóźniona w cyklu kształcenia lub nierealizująca
obowiązku szkolnego.
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Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Opolska Wojewódzka Komenda OHP wykonuje zadania kształcenia i wychowania
młodzieży przez swoje jednostki organizacyjne zlokalizowane na terenie całego województwa:
• Środowiskowe Hufce Pracy w: Opolu, Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Dąbrówce Dolnej (gmina Pokój), Polanowicach, Namysłowie,
• Hufiec Pracy w Głubczycach,
• Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Oleśnie
W jednostkach tych zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza,
która prowadzi zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i socjalizacyjne dla młodzieży zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. W Dąbrówce Dolnej, Opolu, Nysie
i Kędzierzynie-Koźlu prowadzone są świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży ze
środowiska lokalnego, oferujące nieodpłatnie ciekawy program edukacyjno-wychowawczy w ciągu roku oraz odpoczynek letni i zimowy w okresie wakacji szkolnych.
W Opolu, Nysie i Dąbrówce Dolnej działają Ośrodki Profilaktyki i Interwencji Społecznej, których zadaniem jest podejmowanie działań socjalizacyjnych na rzecz młodych ludzi i ich rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.
Oprócz w/w zadań podejmowane są również działania z zakresu zatrudnienia, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, które prowadzą:
• Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Opolu,
• Młodzieżowe Biuro Pracy w Opolu z filiami w Kędzierzynie Koźlu, Oleśnie, Brzegu,
Nysie, Głubczycach, Kluczborku, Namysłowie,
• Klub Pracy w Brzegu i Paczkowie,
• Młodzieżowe Centrum Kariery w Opolu,
• Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Oleśnie.
Kadra organizacji/instytucji:
Doradcy zawodowi
Pośrednicy pracy
Liderzy Klubu Pracy
Wychowawcy realizujący
zajęcia wychowawcze
z młodzieżą i posiadający
uprawnienia do prowadzenia
działalności z zakresu
profilaktyki uzależnień
Psycholog		

Ilość dostępnych specjalistów
4
9
2

Terminy dyżurów:

pn-pt 7.45-15.45

59
1
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28. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
Adres:				
ul. Małopolska 20a		
45-301 Opole			

Tel./fax: 077 455-63-90 do 92
e-mail: oikopole@wp.pl
www.oikopole.republika.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
b/ data powołania:
c/ osoby zarządzające: Tamara Tymowicz – Kierownik OIK
Cele statutowe:
Celem pracy Ośrodka jest udzielanie wieloaspektowej, bezpłatnej pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej i socjalnej.
•

•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
doraźna, krótkoterminowa pomoc udzielana osobom zgłaszającym się osobiście do
Ośrodka lub kierowanym przez inne służby,
1. poradnictwo psychologiczne
2. poradnictwo prawne
3. poradnictwo rodzinne i pedagogiczne
4. pomoc socjalna
udzielanie czasowego schronienia w Ośrodku Readaptacji Społecznej „Szansa”, w Miejskim Ośrodku Pomocy dla Osób Bezdomnych i Uzależnionych,
udzielanie schronienia w pokoju interwencyjnym
interwencje w przypadkach katastrof masowych.

Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
• prowadzenie grupy wsparcia dla osób, które doświadczyły straty kogoś bliskiego
• zajęcia psychoedukacyjne z zakresu wychowania seksualnego dla młodzieży szkolnej
• zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców młodzieży, która eksperymentuje z alkoholem i narkotykami
• prowadzenie biura pośrednictwa pracy dla wolontariuszy - koordynator biura - Maria Rożynek
• prowadzenie poradnictwa dla osób pozbawionych wolności, przebywających na
terenie Aresztu Śledczego
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów:
Pedagodzy, prawnicy,
psycholodzy, specjaliści pracy
z rodziną, specjaliści
16
ds. przeciwdziałania przemocy		
w rodzinie, terapeuci, 		
pracownicy socjalni.		
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Terminy dyżurów:

całodobowo
(we wszystkie dni
tygodnia łącznie
ze świętami)

29. Opolskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
z Zespołem Downa
Adres:				
ul.1-go Maja 9 pok. 93		
45-068 Opole			

Tel.: 077 441-77-40, 500 611 595
e-mail: joannalaba22@gmail.com
www.zespoldowna.opole.pl //ospdzd.home.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: stowarzyszenie
b/ data powołania: 1999 r.
c/ osoby zarządzające: Joanna Łaba - prezes, Teresa Poleszuk-Spakowska – wiceprezes
d/ nr KRS: 0000072761
Cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia jest świadczenie pomocy chorym z Zespołem Downa i ich
rodzinom w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, udziału w kulturze, rekreacji i integracji ze środowiskiem, oraz zabezpieczenie potrzeb socjalnych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
propagowanie postaw prointegracyjnych wobec chorych z Zespołem Downa, troska
o ich należne miejsce w społeczeństwie;
pomoc medyczna i rehabilitacyjna w stymulacji i rozwoju dzieci i dorosłych z Zespołem Downa;
pomoc w kształceniu i wychowaniu dzieci i dorosłych z Zespołem Downa, pomoc
w uzyskaniu zawodu i znalezieniu pracy;
nawiązywanie i podtrzymywanie krajowej i międzynarodowej współpracy, prezentacja najnowszych osiągnięć światowych w zakresie Z.Downa, inspirowanie badań
naukowych dotyczących Z.Downa, prowadzenie działalności wydawniczej;
udzielanie wsparcia i konsultacji w sprawach dotyczących zagadnień prawnych dla
osób z Zespołem Downa i ich rodzin;
prowadzenie działalności edukacyjnej dla rodziców, członków rodzin i specjalistów
współpracujących ze Stowarzyszeniem;
udzielanie pomocy i wsparcia członkom Stowarzyszenia;
zabieganie o tworzenie oraz powoływanie we własnym zakresie placówek kulturalnych, leczniczych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej;
współpraca z władzami państwa, województwa, miasta i gmin.

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Partner – PFRON
Remont budynku z przeznaczeniem na Dzienne Centrum Rehabilitacji i Aktywności
Dzieci z Zespołem Downa przy ul. Jagiellonów 53 w Opolu
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów Terminy dyżurów:
Nie zatrudniamy na etacie, możliwość konsultacji i terapii psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej po tel. umówieniu
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30. Opolskie Forum Organizacji Socjalnych OFOS
Opolskie Regionalne Centrum Wolontariatu
Adres: 				
pl. św. Sebastiana 3		
45-030 Opole			
					
a/
b/
c/
d/

Tel.: 077 45 37 317
Fax: 077 45 37 317
e-mail: ofos@op.pl
www.ofos.opole.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: związek stowarzyszeń
data powołania: 2003 r.
osoby zarządzające: Jan Ostrowski – prezes
nr KRS: 0000153864

Cele statutowe:
1. Integracja działalności organizacji pozarządowych o charakterze socjalnym.
2. Wyrażanie różnorodnych potrzeb społecznych.
3. Tworzenie warunków realizacji zadań statutowych OFOS:
• współpraca z administracją rządową i samorządową,
• wymiana informacji i koordynacja usług między członkami OFOS,
• wymiana doświadczeń i szkolenie pracowników oraz wolontariuszy, służące podnoszeniu jakości świadczonych usług,
• tworzenie agend umożliwiających prowadzenie działalności statutowej,
• działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego,
• działalność na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
• działalność na rzecz aktywizacji zawodowej grup społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
4. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu
działania.
5. Inspirowanie i opiniowanie inicjatyw (w tym ustawodawczych) w celu kształtowania
polityki społecznej oraz uczestnictwo w odpowiednich procesach legislacyjnych.
•
•
•
•
•

52

Podstawowy zakres działalności:
pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym w codziennym funkcjonowaniu,
szerzenie wśród dzieci i młodzieży idei oraz zasad wolontariatu – co ma kształtować
takie cechy jak: odpowiedzialność, lojalność, optymizm, akceptacja, integracja oraz
tolerancja dla inności i chęć twórczego rozwiązywania lokalnych problemów,
praca z dziećmi i młodzieżą (zajęcia świetlicowe) współpraca ze szkołami,
pomoc organizacjom socjalnym w prowadzeniu działalności społecznej
aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, pomoc w podnoszeniu swoich kwalifikacji i umiejętności celem zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

1.

2.
3.
4.
5.

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Regionalne Opolskie Centrum Wolontariatu:
• prowadzenie biura pośrednictwa pracy wolontariackiej
• Wolontariat studencki
• Wolontariat europejski
• Akademia wolontariatu (Akademia Szkoleń Wolontariuszy)
• Projekt Senior Task Force (aktywizacja seniorów w działania społeczne wolontariatu)
Akademia e-Seniora – prowadzenie profesjonalnych kursów obsługi komputera dla
osób powyżej 50 roku życia
Trener – szansa pełnej aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych
Poradnictwo prawne, księgowe i ogólne – skierowane głównie dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej
Organizowanie szkoleń dla organizacji członkowskich OFOS, beneficjentów organizacji oraz podmiotów współpracujących z OFOS

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Pedagog
5
Psycholog
1
Wolontariusze
udzielający porad
2
Prawnik
1

Terminy dyżurów:
w dni robocze 8.00-16.00
w dni robocze 8.00-12.00
w godzinach pracy biura
poniedziałki 16.00-18.00

53

31. Opolskie Stowarzyszenie Abstynenckie
„Zawsze Razem”
Adres:				
ul. Hubala 3D/2			
45-254 Opole			

Tel.: 077 442-26-11
Tel. kom: 600 377 453
e-mail: zawsze.razem2@op.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: stowarzyszenie
b/ data powołania: styczeń 2006
c/ osoby zarządzające: Antoni Lewek – prezes, Marek Kowalski - sekretarz
Cele statutowe:
• wszechstronna pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a także ich rodzinom.
• zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych do udzielenia społecznej pomocy, o której
mowa wyżej
• prowadzenie badań w zakresie przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości
przeciw alkoholizmowi
Podstawowy zakres działalności:
• prowadzenie Klubu Abstynenta
• działalność charytatywna na rzecz:
- ochrony i promocji zdrowia
- osób niepełnosprawnych
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
- porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym
- promocji i organizacji wolontariatu.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Klub Abstynenta – dyżury w soboty o godzinie od 10:00 do 12:00, ul. Czaplaka 11 –
Xaverianum, Opole.
Program profilaktyczny wspierający postawy trzeźwiejące dla rodzin osób uzależnionych i samych uzależnionych.
Prowadzący certyfikowany specjalista Psychoterapii Uzależnień, Trener PTS. Ks. Marcin
Marsollek. Informacje na www.duszpasterstwo-trzezwosci.opole.opoka.org.pl
Kadra organizacji/instytucji:
certyfikowany
specjalista 		
psychoterapii
uzależnień		
wolontariusze
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Ilość dostępnych specjalistów
1

Terminy dyżurów:

32. Opolskie Stowarzyszenie Chorych na Reumatyzm
„Milenium”
Adres:			
ul. Górna 30a		
45-403 Opole		
				

Tel.: 077 45 81 226
Fax.: 077 45 81 226
e-mail: milenium@free.ngo.pl
www.milenium.free.ngo.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: stowarzyszenie
b/ data powołania: 07.05.2001 r.
c/ osoby zarządzające: Brygida Widera – prezes, Katarzyna Suchoń,
				
Helena Rutkowska, Grażyna Krzysztoń - członkowie zarządu
d/ nr KRS: 0000056128
Cele statutowe:
• działania na rzez osób ze schorzeniami reumatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych,
• reprezentowanie ich interesów, obrona ich praw, wolności i koordynacja działań
w tym zakresie,
• tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób ze schorzeniami reumatycznymi życiu społecznym.
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
świadczenie wzajemnej pomocy i wsparcia;
prezentacja na forum opinii publicznej problemów i potrzeb środowiska;
działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym i rodzinnym;
prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej, organizacja wykładów, szkoleń, konferencji;
współpraca i wymiana świadczeń z innymi organizacjami.

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Profilaktyka niepełnosprawności: Zajęcia Nordic Walking
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Zarząd Główny			
			
Komisja Rewizyjna		

Terminy dyżurów:
Dyżur telefoniczny:
czwartek 18.00-20.00
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33. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Opolu
Adres: 				
Tel./fax: 077 456-55-86
ul. Budowlanych 4			
e-mail: oao_opole@rubikon.pl
45-005 Opole			
www.oaopole.pl
Podstawowe dane:
a/ forma prawna: instytucja publiczna - jednostka Urzędu Miasta Opole
b/ data powołania: 1994 rok
c/ osoby zarządzające: Leonora Dańkowska - dyrektor ośrodka
Cele statutowe:
Pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie rodzin do różnych form opieki, w ramach
prowadzonej działalności diagnostyczno-konsultacyjnej.
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
przygotowanie i kwalifikowanie rodzin i dzieci do różnych form opieki zastępczej
prowadzenie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego i prawnego
prowadzenie terapii rodzin
prowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziców zastępczych i adopcyjnych
prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych.

•
•
•
•

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin adopcyjnych i zastępczych
pomoc kobietom z niechcianą ciążą
działania Społecznej Rady Ośrodka
działalność Zespołu Interdyscyplinarnego pomocy dziecku i rodzinie.

Kadra organizacji/instytucji:
Psycholog
Doradca rodzinny
Specjalista terapii
Superwizor
Prawnik
Pedagog
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Ilość dostępnych specjalistów
1
4
1
4
1
3

Terminy dyżurów:
poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
8.00-15.00
środa
11.00-17.00

34. Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych
Adres: 				
ul. Budowlanych 4 pok. 2		
45-005 Opole 			

Tel./fax: 077 44-35-750 do 756
e-mail: oion@um.opole.pl
www.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka publiczna
b/ data powołania: 01.01.2006
c/ osoby zarządzające: Barbara Strecker – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej

•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych udziela informacji w zakresie:
rehabilitacji społecznej i zawodowej
praw i uprawnień osób niepełnosprawnych
wydawania karty parkingowej osobom niepełnosprawnym i podmiotom uprawnionym
zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
turnusów i ośrodków rehabilitacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej
likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
instytucji wsparcia najbliższych miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej
usług transportowych na terenie miasta Opola dla osób niepełnosprawnych mających kłopoty w poruszaniu się.

Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
Od 1 stycznia 2006 roku przy Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola
w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Ośrodki
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych” powstał Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
Celem Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych działającego jest udzielanie
bezpłatnych informacji:
• osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom i opiekunom
• instytucjom i organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych
• pracodawcom osób niepełnosprawnych
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów:
Pracownicy Ośrodka
2

Terminy dyżurów:
pn-pt 7.30-15.30
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35. Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii
Adres: 					
Rynek 11b/1 (wejście od ul. Koraszewskiego)
45-015 Opole				

Tel.: 0-886-915-570
e-mail: ooppp@op.pl
www.psychoterapia.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: ---b/ data powołania:
c/ osoby zarządzające:
Podstawowy zakres działalności:
• psychoterapia i pomoc psychologiczna dla dorosłych, rodzin i dzieci (grupowa i indywidualna),
• poradnictwo i terapia par,
• terapia uzależnień,
• szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej i podstaw psychoterapii
Dodatkowe informacje:
Korzystanie z oferty Ośrodka jest odpłatne.
Osoby zainteresowane wizytą w Ośrodku proszone są o rejestrację telefoniczną.
W krótkiej rozmowie z psychoterapeutą uzgodniona zostanie data i godzina wizyty,
a w razie potrzeby forma pierwszego spotkania (konsultacja indywidualna, pary, rodzinna, dla rodziców).
Rejestracja telefoniczna jest obecnie formą umówienia wizyty w Ośrodku.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów:
Jacek Lekki
tel. 667 713 791
Ewa Sobczak
tel. 600 051 955
Justyna Lotz-Pawińska
tel. 607 056 535
Joanna Szlachta 				
8		
tel. 602 188 311						
Urszula Skowrońska
tel. 607 306 258
Grzegorz Szwaiger
tel. 501 261 126
Jarosław Szychliński
tel. 509 205 063
Monika Slusarczyk
tel. 693 865 548
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Terminy dyżurów:

do telefonicznego
ustalenia

36. Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa”
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie
Adres:					
ul. Małopolska 20 a			
45-301 Opole				

Tel./fax.: 077/ 455 63 80
E-mail: ors.szansa@wp.pl
www.mopr.republika.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna:
b/ osoby zarządzające: Edyta Solarska–Halaba - kierownik
Cele statutowe:
Udzielanie czasowego pobytu samotnym kobietom, matkom z dziećmi i pełnym
rodzinom.
Podstawowy zakres działalności:
• działalność motywacyjno-readaptacyjna
• prowadzenie pracy socjalnej (pomoc w uporządkowaniu problemów i zaplanowanie działań mających na celu rozwiązanie tych problemów, motywowanie klientów
do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich problemów, udzielanie wsparcia, kierowanie, łączenie klientów z placówkami, organizacjami, instytucjami zajmującymi się specjalistyczną pomocą, pomoc w wykorzystaniu możliwości,
uprawnień klientów, rzecznictwo na rzecz podopiecznych, działania edukacyjne mające na celu zwiększenie umiejętności społecznych podopiecznych, towarzyszenie
w załatwianiu różnych spraw urzędowych i bytowych, podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających, umożliwienie prowadzenia w ORS
samodzielnego gospodarstwa domowego, prowadzenie psychoedukacji w zakresie
umiejętnego prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania środkami finansowymi celem utrzymania lokalu socjalnego, diagnozowanie, bilansowanie potrzeb w zakresie pomocy osobom/rodzinom bezdomnym w ORS, opracowywanie
programów).
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
• prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży czasowo mieszkającej
w ORS „Szansa”(prowadzenie i realizowanie cyklicznych zajęć terapeutycznych w formie
zabaw grupowych oraz zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień, terapia postaw
społecznych dzieci oraz nauka konstruktywnego spędzania wolnego czasu).
• praktyki dla studentów Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
pracownicy socjalni						

Terminy dyżurów:
pn-pt 8.00-16.00
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37. Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
Adres: 					
ul. Koraszewskiego 8-16			
45-011 Opole				
						

Tel.: 077 423-29-90 do 99
Fax: 077 453-95-91
e-mail: opole@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: Fundusz jest państwowym funduszem celowym
b/ data powołania: 1991 r.
c/ osoby zarządzające: Zdzisław Krzysztofka – dyrektor oddziału Opolskiego PFRON
Cele statutowe:
Celem Funduszu jest gromadzenie środków finansowanych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, o których mowa w ustawie tj.:
• dofinansowanie dla pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne
• dofinansowanie tworzenia miejsc pracy
• dofinansowanie zadań wynikających z rządowych, samorządowych programów na
rzecz osób niepełnosprawnych
• programy, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji zawodowej,
społecznej i leczniczej
• współfinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.4 SPO RZL
• dofinansowanie zadań zrealizowanych przez samorządy powiatowe i wojewódzkie
• utrzymanie istniejących, zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych
• oraz gospodarowanie tymi środkami
Podstawowy zakres działalności:
• pomoc osobom niepełnosprawnym
Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
Obecnie Oddział Opolski PFRON realizuje następujące programy:
• Junior
• Komputer dla Homera 2003
• Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej
• Ośrodki informacji dla osób niepełnosprawnych
• Partner III
• Pegaz 2003
• Pitagoras 2007
• Program ograniczania skutków niepełnosprawności
• Program wyrównywania różnic między regionami
• Student II
• Uczeń na wsi
PFRON czynny w dni robocze od 7.30 do 15.30
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38. Pogotowie Opiekuńcze w Opolu
Adres:				
ul. Dambonia 3			
45-861 Opole			

Tel.: 077 47-44-160; 077 47-45-445
Fax: 077 47-44-160
e-mail: poopole@op.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: samorządowa jednostka budżetowa
b/ data powołania: 26.01.1962 r.
c/ osoby zarządzające: mgr Agnieszka Kasper – dyrektor Pogotowia
Cele statutowe:
Przedmiotem działalności jest zapewnienie dzieciom przebywającym w placówce
całodobowej opieki i wychowania.
Pogotowie Opiekuńcze jest wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą z
miejscami socjalizacyjnymi i interwencyjnymi.
Podstawowy zakres działalności:
• zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych dzieci
• współpraca z rodzinami dzieci oraz podejmowanie działań mających na celu powrót dzieci do rodziny naturalnej, znalezienie dla nich rodziny przysposabiającej lub
umieszczenie ich w rodzinnych formach opieki zastępczej
• zapewnienie dzieciom kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych oraz wyrównanie ich opóźnień rozwojowych i szkolnych
• przygotowanie dzieci do samodzielnego życia w społeczeństwie
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Realizacja programów profilaktycznych
Praca z rodzicami dzieci przebywających w placówce
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce
Kadra organizacji/instytucji:
Psycholog
Terapeuta
Wychowawcy
Pedagog

Ilość dostępnych specjalistów
2
1
21
2

Terminy dyżurów:
-
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39. Polski Związek Głuchych – Oddział w Opolu
Adres:				
ul. 1 Maja 21			
45-068 Opole			

Tel./fax: 077 454-35-87
e-mail: biuro@pzgopole.pl
www.pzgopole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: stowarzyszenie
b/ data powołania: 1956 rok
c/ osoby zarządzające: Jarosław Duszak – prezes, Ryszard Kula, Małgorzata Rączka,
Alina Jaróg – wiceprezesi
d/ nr KRS 0000002518
Cele statutowe:
• sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem oraz nad
dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących poprzez prowadzenie na zlecenie lub
współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
• organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin
• organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym – w szczególności w zakresie języka migowego
• organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego
• prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem
zatrudnionych w jednostkach działalności gospodarczej Związku
• prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej
• propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących
• udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej,
• promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących.
Podstawowy zakres działalności:
1. Terenowe Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących Oddziału Opolskiego stanowią podstawę i najstarszą formę działania oddziałów PZG. Zatrudniają
one specjalistów ds. rehabilitacji i tłumaczy języka migowego.
Działania ośrodków:
• udzielanie pomocy w załatwieniu wszelkich spraw socjalno-bytowych
• indywidualne wsparcie
• wywiady środowiskowe
• udzielanie pomocy w wypełnianiu dokumentów, pisaniu podań, itp.
• pośrednictwo w kontaktach telefonicznych
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• usługi tłumaczy języka migowego
• realizacja działań na rzecz wzrostu samodzielności osób głuchych
• inicjatywy zmierzające do integracji i akceptacji społecznej
• organizacja okolicznościowych imprez integracyjnych i wycieczek.
2. Świetlice dla dorosłych osób niesłyszących tzw. ”Kluby”
W każdym Kole Terenowym w wyznaczone dni i godziny odbywają się spotkania
członków, w czasie których rozmawiają oni o sprawach z życia placówek, swoich
osobistych problemach, rozwiązują trudne sytuacje i wymieniają się doświadczeniami. W ramach spotkań „klubowych” odbywają się prelekcje, pokazy filmów, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.
3. Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych Ośrodek znajdujący się na ulicy 1-ego Maja 17/3 w Opolu
został powołany przez Polski Związek Głuchych w roku 1965.
Działalność ośrodka obejmuje:
• Diagnozowanie wad słuchu i sprawowanie opieki protetycznej
 badania audiometrią tonalną, audiometrią mowy, audiometrią zabawową, badania w wolnym polu
 dobór aparatów słuchowych u dzieci i młodzieży (możliwość wypożyczenia aparatów w czasie oczekiwania na własne)
 ocena korzyści słuchowych z aparatów i implantu
 zaopatrzenie dzieci i młodzieży w aparaty słuchowe i wkładki uszne w ramach
kontraktu z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
• Rehabilitację słuchu i mowy dzieci i młodzieży z wadą słuchu od 0 do 18 roku życia:
 zajęcia indywidualne i grupowe ;
 szkolenia dla rodziców i nauczycieli;
 spotkania okazjonalne i tematyczne dla dzieci (np. Boże Narodzenie, Wielkanoc)
 turnusy rehabilitacyjne;
 stała współpraca z placówkami oświatowymi.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Biuro Ośrodka Rehabilitacji		
i Wsparcia Społecznego		
Niesłyszących w Opolu		
		
Tłumacz języka migowego		

Terminy dyżurów:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-20.00
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-20.00
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40. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
oddział Miejski w Opolu
Adres:			
Pl. Jana Kazimierza 7/1
45-708 Opole		

Tel.: 077 457-46-83 w dniach dyżurów oraz do Prezesa
(bez ograniczeń) 077 457-05-45; 604 697 055
e-mail: jawan@poczta.onet.pl

a/
b/
c/
d/

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie
data powołania: 30.03.1984 r.
osoby zarządzające: Jan Wantuła - prezes
nr KRS: 0000037573

•
•
•
•

Cele statutowe:
ochrona i promocja zdrowia
działania na rzecz osób niepełnosprawnych i uzależnionych
edukacja diabetologiczna
działalność charytatywna

•
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia i wszystkich chorych na cukrzycę wobec władz państwowych i samorządowych, inspirowanie i podejmowanie
działań dla poprawy lecznictwa i bytu osób chorych na cukrzycę
organizowanie różnorodnych form edukacji diabetologicznej- spotkania edukacyjne, wydawnictwa, media, szkolenia
ułatwienie i pomoc w dostępie do lekarza, leków i sprzętu
integracja środowiska - spotkania, zabawy, wycieczki
propagowanie pro zdrowotnego trybu życia – organizacja zajęć rekreacyjno rehabilitacyjnych, turystyka....
udzielanie różnorodnych form wsparcia materialnego i finansowego
rozwój stowarzyszenia poprzez przyjmowanie coraz większej ilości chorych na cukrzycę a także uzyskiwania wsparcia przez osoby nie chorujące na cukrzycę oraz
organizacje i instytucje.

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Zarząd Oddziału Miejskiego PSD w Opolu zaprasza mieszkańców Opola do swej
siedziby przy Placu Jana Kazimierza 7/1 w dniach dyżurów tj. we wtorki od 16.00 do
18.00 i w piątki od 15.00 do 17.00.
W trakcie dyżurów można m. innymi:
• dokonać pomiaru stężenia glukozy we krwi oraz ciśnienia tętniczego
• uzyskać informacje o możliwościach leczenia cukrzycy oraz adresy poradni cukrzycowych
• uzyskać na warunkach preferencyjnych, lub nieodpłatnie wymienić glukometr, i nauczyć się jego obsługi

64

• skorzystać z czasopism i literatury na temat cukrzycy oraz porad specjalistek medycznych
• uzyskać wiele przydatnych informacji; wymienić doświadczenia i poglądy z innymi
członkami, oraz zapisać się do PSD
Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba chora na cukrzycę i członkowie rodziny, oraz osoby , które chcą aktywnie uczestniczyć w działalności PSD.
Można także zostać członkiem wspierającym Oddziału Miejskiego PSD w Opolu.
Członkowie OM PSD w Opolu mają m. innymi możliwość :
• uczestniczenia w zajęciach rekreacji wodnej i na sali gimnastycznej
• uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach edukacyjnych w Ratuszu połączonych z różnego typu bezpłatnymi badaniami ,
• uczestniczenia w wycieczkach i rożnych imprezach organizowanych przez Zarząd, a także przez innych organizatorów
• uczestniczenia w każdy czwartek od godziny 16.00 w spotkaniach edukacyjnych
Uniwersytetu III Wieku w auli U.O. przy ul. Oleskiej
• korzystania z kawiarenki internetowej OFOS w Domu Złotej Jesieni
Do ważnych form działania ZM PSD należy zaliczyć powołanie z udziałem wolontariuszy grupy wsparcia której członkowie odwiedzają i udzielają różnorodnych form
pomocy naszym członkom.
Jeżeli jesteś w szczególności osobą samotną, chorą na cukrzycę , o bardzo niskich
dochodach, wymagającą opieki, oczekującą pomocy lub po prostu spragnioną towarzystwa innych osób to zgłoś się do nas lub przez kogoś przekaż informację o sobie.
W miarę możliwości chcemy Ci pomóc.
Różnorodne formy wsparcia realizujemy głównie ze środków uzyskanych w ramach
1% odpisu podatkowego, które w całości przeznaczamy na dofinansowanie do zakupu
leków , sprzętu medycznego, do paczek świątecznych i odwiedzin chorych. Dodatkowo
na pomoc w postaci okolicznościowych paczek przeznaczamy środki uzyskane na ten
cel w ramach konkursów ofert organizowanych przez Prezydenta Opola.
TERMINARZ od września 2009 ważniejszych imprez i spotkań organizowanych
przez ZM PSD oraz współpracujące z ZM PSD Instytucje i Organizacje Pozarządowe
11-12 września – współudział w organizacji IX Dni Niepełnosprawnych Opolszczyzny
- PSD Opole uruchomi stanowisko bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego i stężenia
glukozy we krwi
26 września - zebranie sprawozdawczo wyborcze Oddziału Wojewódzkiego PSD w Opolu
listopad – Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą oraz XXV-Lecia Oddziału
Miejskiego PSD w Opolu. Krajowe Walne Zebranie Delegatów PSD
I-VI oraz VII-XII – zajęcia rekreacji wodnej /dof. UM Opole/
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów Terminy dyżurów:
pielęgniarka
1
wt 16.00-18.00
		
pt 15.00-17.00
studenci WZSM w Opolu
1-2
zespół ds. rekreacji wodnej		
śr 16.00-18.00
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41. Poradnia Zdrowia Psychicznego
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Adres: 				
ul. Krakowska 44			
45-075 Opole			
•
•
•
•

Tel.: 077 401-11-73
e-mail: pzp@zozmswia.opole.pl
www.zozmswia.opole.pl

Podstawowy zakres działalności:
Poradnia psychologiczna
Poradnia psychiatryczna
Poradnia leczenia uzależnień
Pracownia badań psychologicznych (badania kierowców)

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
PORADNIA PSYCHIATRYCZNA
W poradni lekarz specjalista zajmuje się leczeniem zaburzeń psychosomatycznych,
zwłaszcza zaburzeń depresyjnych i lękowych. Oprócz diagnozowania i udzielania porad
psychiatrycznych dodatkowo świadczone są usługi w zakresie:
• wydawania orzeczeń dla osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją,
• badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
W poradni wykonuje się następujące badania psychologiczne:
• badania kandydatów na kierowców,
• badania osób z transportu drogowego kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy
- uprawniające do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego (kierowców: autobusów,
taksówek, tirów, busów itp.),
• badania egzaminatorów i instruktorów,
• badania osób, którym odebrano prawo jazdy za przekroczenie punktów,
• badania osób, którym odebrano prawo jazdy za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu,
• badania operatorów i osób pracujących na wysokościach,
• badania dla osób starających się o licencję pracownika ochrony osób i mienia,
• badania osób starających się o licencję egzaminatora, instruktora,
• badania osób uczestniczących w wypadkach drogowych,
• badanie i wydawanie orzeczeń psychologicznych dla osób zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją,
• badania i wydawanie orzeczeń psychologicznych dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń,
• badania operatorów ciężkich maszyn budowlanych, drogowych i inne,
• badanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego (prokuratora lub kuratora zawodowego),
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• diagnoza psychologiczna młodzieży i dorosłych pod kątem cech intelektualnych,
cech osobowości, preferencji zawodowych,
• porady psychologiczne.
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ
Zespół specjalistów w poradni prowadzi wczesną diagnozą uzależnień, konsultacje psychologiczne, konsultacje psychiatryczne, rozmowy motywujące do leczenia, spotkania
terapeutyczne indywidualne i grupowe, rozmowy wspierające indywidualne itp.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Terminy dyżurów:
PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

mgr Zofia Nakonieczna-Bik		
- psycholog
1
mgr Agnieszka Kossowska
1
- psycholog

pn, wt, śr, czw, pt,
8.00-14.00
wt, śr, pt 8.00-14.00

a.kossowska@zozmswia.opole.pl

PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ

lek.med. Barbara Łabiak
- specjalista z zakresu
1
psychiatrii		
mgr Katarzyna Wolny
- psycholog
1
Jolanta Borys - starszy
instruktor terapii uzależnień
1
Ryszard Mendiuk
- instruktor terapii uzależnień
1

wt, śr, czw 7.00-12.00

czwartek 16.30-19.00
codziennie 8.00-14.00
wt, sb 16.00-19.00

PRACOWNIA BADAN PSYCHOLOGICZNYCH (BADANIA KIEROWCÓW)

badania.kierowcow@zozmswia.opole.pl
Zofia Nakonieczna-Bik		
pn, wt, śr, czw, pt
- psycholog
1
8.00-14.00
Agnieszka Kossowska 		
wt, śr, pt
- psycholog
1
8.00-14.00
PORADNIA PSYCHIATRYCZNA

med. Barbara Łabiak 		
- specjalista z zakresu psychiatrii
1

wt, śr, czw
7.00-13.00
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42. Pracownia Rozwoju Osobistego
Adres: 				
ul. Luboszycka 1a/7		
45-036 Opole			

Tel./fax: 077 453-71-39
e-mail: biuro@pro.opole.pl
www.pro.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: Stowarzyszenie – Organizacja Pożytku Publicznego
b/ data powołania: 03.02.2006 r.
c/ osoby zarządzające: Marek Łabudziński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
Magdalena Raszka – wiceprezes, Mirosław Hanulewicz - skarbnik,
Kamil Borkowski –sekretarz, Anna Włodarczyk – członek
d/ nr KRS: 0000250394
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
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Cele statutowe:
podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania i leczenia uzależnień oraz zakażeń HIV i AIDS.
pomoc osobom o obniżonej sprawności fizycznej i mentalnej w pełnym i równoprawnym uczestnictwie w życiu społecznym.
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa.
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
działalność charytatywna.
promocja i organizacja wolontariatu.
podejmowanie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania w zakresie
ochrony i promocji zdrowia.
wspieranie techniczne, organizacyjne, szkoleniowe i informacyjne organizacji i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem i leczeniem uzależnień.
Podstawowy zakres działalności:
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z profilaktyką i promocją zdrowia we wszystkich jego aspektach.
organizację spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju osobistego:
szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, treningów.
organizację i prowadzenie programów: terapeutycznych dla osób używających środków psychoaktywnych, zapobiegających nawrotom, rozwoju osobistego, redukcji
szkód i strat związanych z używaniem środków psychoaktywnych, edukacyjnych dla
różnych grup społeczno-zawodowych, terapeutyczno-korekcyjnych dla młodzieży
eksperymentującej z narkotykami i in.
organizację i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka HIV, AIDS i uzależnień.
prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowobadawczej w zakresie ochrony zdrowia.

• opracowywanie własnych oraz podejmowanie wysiłków w celu doboru i realizacji
profesjonalnych programów edukacyjnych i profilaktycznych.
• współpraca z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie
ze środków publicznych), organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia - publicznymi i niepublicznymi oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Szkolenia kompetencyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych- zadanie dotowane przez Urząd Miasta Opola
Internetowy punkt konsultacyjny – www.ipk.opole.pl
Projekt edukacyjny dla grup liderów młodzieżowych Rówieśnicze pomaganie
Projekt profilaktyczny dla młodzieży szkolnej Twórczy samorozwój
Psychoedukacyjny program dla wolontariuszy miasta Opola z zakresu profilaktyki
uzależnień, HIV i AIDS.
Kompleksowa działalność profilaktyczna na poziomie społeczności lokalnych
Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii w mieście Opolu
Projekt psychoedukacyjny Jak przeciwdziałać zagrożeniu środkami psychoaktywnymi
w redukowaniu stresu w sytuacjach kryzysowych w Ochotniczej Straży Pożarnej
Projekt edukacyjny 7 sekretów efektywnego ojcostwa
Projekt Krok w lepszą przyszłość dla szkół zawodowych na terenie woj. opolskiego

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Psycholog
8
Pedagog
9
Specjalista terapii uzależnień
4

Terminy dyżurów:
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43. Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu
Adres: 				
ul. Małopolska 20a		
45-301 Opole			

Tel.: 077 455-63-90 do 92 w.1
Fax: 077 455-63-92
e-mail: iwonawochna@poczta.fm

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka organizacyjna MOPR w Opolu
b/ data powołania:
c/ osoby zarządzające: Wiesław Witczak – kierownik PK
Cele statutowe:
Celem pracy punktu jest udzielanie wieloaspektowej, bezpłatnej pomocy i specjalistycznego poradnictwa osobom uzależnionym i współuzależnionym.
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
prowadzenie czynnego poradnictwa zapobiegawczego i leczniczego
rozpoznawanie zagrożonych środowisk
pomoc klientom w uzyskiwaniu niezbędnych świadczeń socjalnych
współdziałanie ze środowiskiem zamieszkania, nauki lub pracy klienta
kierowanie osób uzależnionych do oddziałów detoksykacyjnych lub innych placówek służby zdrowia
prowadzenie działalności zapobiegawczej i oświatowo-zdrowotnej.

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Kierownik PK
1
Instruktorzy terapii zajęciowej
2
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Terminy dyżurów:
pn-pt godz. 8.00-12.00
pn-pt godz. 8.00-16.00

44. Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
Adres:					
ul. mjr Hubala 21				
45-266 Opole				
						

Tel.: 077 442-29-29
Fax: 077 442-29-28
e-mail: opop@praca.gov.pl
www.pup.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: jednostka organizacyjna wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej, działająca w formie samodzielnej jednostki budżetowej pod
zwierzchnictwem Prezydenta Miasta Opole
b/ osoby zarządzające: Antoni Duda - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu,
Irena Lebiedzińska – Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu
Cele statutowe:
PUP realizuje zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia, instrumentach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Powyższe zadania są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu:
• pełnego i produktywnego zatrudnienia,
• rozwoju zasobów ludzkich,
• osiągnięcia wysokiej jakości pracy,
• wzmocnienia integracji oraz solidarności społecznej.
Podstawowy zakres działalności:
świadczenie usług rynku pracy takich jak:
pośrednictwo pracy ,
poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
organizacja szkoleń.
stosowanie instrumentów rynku pracy – PUP może m.in.:
zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą część kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
• dokonywać bezrobotnemu z Funduszu Pracy przez okres do 12 m-cy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania
zawodowego lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy,
• dofinansować podjęcie działalności gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, doradztwa,
• jednorazowo zrefundować pracodawcy poniesione koszty z tytułu opłaconych składek
na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.
•
•
•
•
•
•
•
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• współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
• realizacja zadań dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego wynikającego z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
0800 88 11 22 – bezpłatna infolinia dla poszukujących pracy czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30
KLUB PRACY w Powiatowym Urzędzie Pracy zaprasza do udziału w 3 tygodniowym
szkoleniu w ramach którego można:
• poznać podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy;
• określić swoje mocne i słabe strony;
• określić swoje kwalifikacje, umiejętności oraz predyspozycje do oczekiwań rynku
pracy;
• nabyć wiedzę z zakresu techniki i metod poszukiwania pracy oraz sprawdzić ich
skuteczność;
• nawiązać kontakty pomocne w znalezieniu zatrudnienia.
Osoby zainteresowane pełnym cyklem szkolenia prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referentem Poradnictwa Zawodowego – pok. 15, I piętro, tel. 077 44 21 573
W strukturze PUP w Opolu funkcjonują: - Filia w Niemodlinie tel./fax. 077 46 06 312
Filia w Ozimku tel./fax. 077 44 36 066
Kadra organizacji/instytucji:
Ilość dostępnych specjalistów
Terminy dyżurów:
Pośrednik pracy
12
		
dni robocze
Doradca zawodowy
6
8.00-14.00
Pracownik instrumentów
rynku pracy
12
Pracownik do spraw szkoleń
4

72

45. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Adres: 					
ul. Małopolska 20a			
45-301 Opole				
						

Tel.: 077 455-63-90 do 92
Fax: 077 455-63-91
e-mail: sow.mopr.opole@wp.pl
www: w budowie

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: instytucja publiczna, jednostka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
b/ data powołania: 2007 r.
c/ osoby zarządzające: Barbara Leszczyńska - kierownik
Cele statutowe:
• udzielanie specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy domowej w zakresie interwencyjnym, prawnym, socjalnym, terapeutycznym.
• praca korekcyjno-edukacyjna ze sprawcami przemocy w rodzinie
Podstawowy zakres działalności:
Pomoc interwencyjna - udzielanie schronienia, opieka, plan pomocy i wspieranie
w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.
Pomoc socjalna - zapewnienie wyżywienia, odzieży, obuwia, leków, środków czystości, pomoc finansowa.
Pomoc prawna - konsultacje, poradnictwo prawne, pomoc w pisaniu pism procesowych, towarzyszenie ofiarom przemocy podczas rozpraw sądowych.
Pomoc terapeutyczna - diagnoza sytuacji rodzinnej, terapia indywidualna, grupowa i systemowa, zajęcia socjoterapeutyczne z dziećmi, grupy wsparcia.
Pomoc medyczna - zapewnienie pomocy lekarskiej ofiarom przemocy.
Praca korekcyjno-edukacyjna ze sprawcami przemocy (indywidualna i grupowa).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy
samopomocowa grupa wsparcia dla kobiet ofiar przemocy
grupa socjoterapeutyczna dla dzieci
grupa terapeutyczna dla dzieci
programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy (kobiet i mężczyzn) realizowane w Areszcie Śledczym w Opolu i Zakładzie Karnym w Opolu
grupy korekcyjno-edukacyjne ART. dla dzieci i młodzieży agresywnej realizowane na
terenie opolskich szkół oraz dla rodziców nie radzących sobie z agresją.
Niebieskie godziny - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży przebywające w szpitalach: Neuropsychiatrycznym i WCM w Opolu
zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci i matek ofiar przemocy prowadzone we współpracy ze studentami Koła Naukowego Uniwersytetu Opolskiego
grupa warsztatowa Redukcja stresu
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Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów:
psycholog
2
		
psycholog
4

Terminy dyżurów:
pn-pt 8.00-20.00
zgodnie z grafikiem
zgodnie z grafikiem

specjalista pracy socjalnej
1
		
terapeuta (psycholog)
2
		
terapeuta (pedagog)
2
		
lekarz psychiatra
1

pn-pt 8.00-20.00
zgodnie z grafikiem
pn-pt 8.00-20.00
zgodnie z grafikiem
pn-pt 8.00-20.00
zgodnie z grafikiem
śr 11.00-14.00

prawnik

pn-pt

2

46. Stowarzyszenie MONAR
NZOZ Ośrodek Resocjalizacyjno-Readaptacyjny w Graczach
Adres:					
ul. 20-lecia PRL 12			
49-156 Gracze				

Tel.: 077 460-98-19
e-mail: monar-gracze@tlen.pl
www.gracze.republika.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: stowarzyszenie
b/ data powołania: 23 kwietnia 2001 r.
c/ osoby zarządzające: Wojciech Fijałkowski
Cele statutowe:
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze
przeciwdziałania i rehabilitacji narkomanii.
Podstawowy zakres działalności:
Rehabilitacja i resocjalizacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Podstawą oddziaływań jest metoda społeczności terapeutycznej, przy czym program
leczenia jest modyfikowany w zależności od potrzeb leczących się ludzi.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
• przyjmowani są pacjenci od 18 roku życia, ośrodek koedukacyjny
• w uzasadnionych przypadkach przyjmowane są osoby w wieku 17 lat (za zgodą
rodziców lub opiekunów)
• przyjmowane są matki z dziećmi
• nauka szkolna poza terenem ośrodka (na poziomie ponadgimnazjalnym oraz wyższym)
• dodatkowo: zajęcia teatralne, warsztaty plastyczne i muzyczne, obozy turystyczne,
spływy kajakowe, wycieczki krajoznawcze
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Pedagodzy, psycholodzy,		
specjaliści terapii uzależnień		

Terminy dyżurów:
placówka
działa całodobowo
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47. Stowarzyszenie MONAR
NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Zbicku
Adres:					
ul. Leśna 2				
46-053 Chrząstowice			
Zbicko					
a/
b/
c/
d/

Tel.: 601 912 957
Fax: 077 402-75-91
E-mail: zbicko@monar.org
www.zbicko.monar.org

Podstawowe dane:
forma prawna: Stowarzyszenie
data powołania: 1982
osoby zarządzające: Roman Piniaś
nr KRS:0000139796

Cele statutowe:
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w obszarze
przeciwdziałania i rehabilitacji narkomanii.
Podstawowy zakres działalności:
Rehabilitacja i resocjalizacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
• rehabilitacja i resocjalizacja osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
• usługi hotelowe dla osób po terapii uzależnień
• pomoc osobom bezdomnym.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Kierownik Ośrodka:		
Roman Piniaś
5
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Terminy dyżurów:
placówka działa
całodobowo

48. Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu
„Uczymy się żyć razem”
Adres:					
ul. Jana Bytnara Rudego 2			
45-256 Opole				
a/
b/
c/
d/

Tel./fax: 077 46 95 668
e-mail: autyzmopole@o2.pl
www.autyzmopole.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie
data powołania: 18.06.2003 r.
osoby zarządzające: Elżbieta Sobolewska, Władysława Hepner
nr KRS: 0000165247
Cele statutowe:
Pomoc osobom z autyzmem i ich rodzinom

Podstawowy zakres działalności:
• wspieranie osób z autyzmem i ich rodzin – od diagnozy poprzez edukację i terapię,
po pracę i dom mieszkalny
• porady prawne oraz grupa wsparcia dla rodziców
•
•
•
•
•

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
prowadzenie zespołu szkół dla uczniów z autyzmem
punkt porad organizacyjno-prawnych
punkt diagnostyczny, konsultacyjny
warsztaty socjoterapeutyczne dla dorosłych
realizacja projektu 316 Wsparcie Osób z Autyzmem

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
pedagodzy		
		
logopeda		
psycholog
30
fizjoterapeuta		
prawnik		

Terminy dyżurów:
poniedziałek – piątek
7.30-15.30

terapeuta		
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49. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Józef”
Adres:					
ul. Prószkowska 74			
45-737 Opole				
a/
b/
c/
d/

Tel.: 511 918 922
Fax: 077 474-35-35
e-mail: stowarzyszenijozef@interia.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie
data powołania: 28.02.2008
osoby zarządzające: Lesław Zygmunt Lubieniecki, Gabriela Midek-Botor, Magdalena
Piechota, Piotr Piontek
nr KRS: 0000299861

Cele statutowe:
• popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży myślenia i zachowania spójnego z autorytetem Biblii, odzwierciedlającego moralne i etyczne wartości biblijne;
• działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży;
• organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
• działania edukacyjno-wychowawczo-opiekuńcze mające na celu zapobieganie patologiom społecznym;
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
• promocja i organizacja wolontariatu;
• działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
pomiędzy społeczeństwami.
Podstawowy zakres działalności:
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży: zajęcia i spotkania o charakterze religijno-edukacyjno-wychowawczym, wyjazdy letnie i zimowe (kolonie, obozy,
wycieczki)
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
------		
------		

78

Terminy dyżurów:

50. Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych
„To Człowiek”
Adres:					
ul. Ozimska 71 D 				
45-368 Opole				
a/
b/
c/
d/
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Tel./fax.: 077 453-23-38
e-mail: toczlowiek@eopolszczyzna.pl
http://toczlowiek.eopolszczyzna.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie
data powołania: 01.02.2004
osoby zarządzające: Mieczysława Kwolek-Pawełczak – prezes
nr KRS: 0000186602
Cele statutowe:
zrzeszenie się osób-organizatorów pomocy na rzecz ludzi uzależnionych oraz ich rodzin
wzajemna pomoc i rozwiązywanie problemów ludzi uzależnionych oraz ich rodzin
działalność profilaktyczna na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom oraz HIV/AIDS
pomoc ludziom uzależnionym i ich rodzinom
pomoc ludziom żyjącym z HIV i chorym na AIDS
reprezentowanie interesów ludzi pokrzywdzonych przez choroby na zewnątrz i ochrona
ich przed wykluczeniem społecznym.
Podstawowy zakres działalności:
przeciwdziałanie narkomanii
profilaktyka dla dzieci i młodzieży
pomoc w zakresie poradnictwa i informacji
terapia ambulatoryjna .

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
• Programy ambulatoryjne Razem dla młodzieży od 18 roku
• program ambulatoryjny dla młodzieży w wieku 15-18 lat
• grupa terapeutyczna dla rodziców osób uzależnionych w czwartki w godzinach od
18:00 do 20:00
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Psycholog
2
		
Instruktorzy terapii
2
		
Terapeuci bez uprawnień
2
Wolontariusze (w tym prawnik)
3
		
		

Terminy dyżurów:
pn 16.00-19.00
wt 14.00-20.00
3 x w tygodniu
17.00-20.00
pn-pt 11.00-19.00
spotkanie
po telefonicznym
ustaleniu terminu
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51. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
„Serce dla Serca”
Adres: 					
ul. Ozimska 55				
45-418 Opole				
a/
b/
c/

d/

Tel.: 694 280 526
e-mail: serce_dla_serca@poczta.fm
www.sercedlaserca.yoyo.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie pożytku publicznego
data powołania: 23.07.2004 r.
osoby zarządzające: Dorota Spierewka – Prezes, Monika Kotula – w-ce Prezes,
Ida Szczudłowska-Mucha – sekretarz, Aleksandra Misa – skarbnik,
Klaudia Pietrzyk – członek zarządu,
nr KRS: 0000213456

Cele statutowe:
Niesienie pomocy społecznej dzieciom i młodzieży z rodzin problemowych, wielodzietnych, rodzin niepełnych. Priorytetem jest organizowanie zajęć korekcyjno-edukacyjnych dla uczestników zajęć, opierających się na opracowanym przez nas programie,
mającym na celu przeciwdziałanie patologii społecznej, głównie uzależnieniom od alkoholu i narkotyków.
Podstawowy zakres działalności:
Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży, pomoc w radzeniu sobie z różnymi problemami jakie niesie codzienna rzeczywistość.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizacja czasu wolnego. Pomoc w odrabianiu lekcji. Konsultacje psychologiczne. Zajęcia z profilaktyki uzależnień. Zajęcia muzyczne, plastyczne, rytmiczne. Zajęcia sportowe – klub ping ponga, mały i duży bilard,
piłkarzyki, unihokej. Zajęcia komputerowe. Angielski dla najmłodszych. Korepetycje
z matematyki, fizyki i innych przedmiotów szkolnych. Współdziałanie z rodziną dziecka.
Informowanie dzieci o ich prawach, pomoc w sytuacjach kryzysowych. Współdziałanie
z instytucjami pomocowymi.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Terminy dyżurów:
Terapia Pedagogiczna		
codziennie
z oligofrenopedagogiką1
od poniedziałku do piątku
		
od 16.00 – 20.00
Psycholog kliniczna
1
Nauczyciel informatyki
1
Pedagodzy
3
Studenci
5

80

52. Stowarzyszenie Wsparcia Osób w Wieku Podeszłym
„Babie Lato”
Adres: 					
pl. Katedralny 4/8				
45-007 Opole				
a/
b/
c/
d/

Tel.: 0 694 381 133
e-mail: biuro@babielato.opole.pl
www.babielato.opole.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie
data powołania: marzec 2009 r.
osoby zarządzające: Małgorzata Proszkowiec – Prezes, Dawid Bączkowicz – wiceprezes
nr KRS: 0000300720

Cele statutowe:
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest świadczenie szeroko pojętej pomocy osobom w wieku podeszłym, niepełnosprawnym oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
•
•
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Podstawowy zakres działalności:
opieka domowa nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
rehabilitacja i fizjoterapia (także w domu pacjenta),
zabiegi pielęgniarskie i pielęgnacyjne,
leczenie dolegliwości bólowych stawów kończyn i kręgosłupa,
ocena równowagi i ryzyka wystąpienia upadku.
A ponadto:
Prowadzenie programów związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką niepełnosprawności.
Działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i w wieku podeszłym poprzez rehabilitację społeczną i integrację środowiskową.
Podtrzymywanie aktywności ruchowej osób w wieku podeszłym, wdrażanie programów rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.
Poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa i polityki społecznej osobom w wieku
podeszłym, niepełnosprawnym, poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
ich rodzinom, opiekunom prawnym oraz członkom Stowarzyszenia.
Prowadzenie specjalistycznej fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, rehabilitacji ukierunkowanej na przeciwdziałanie upadkom osób w wieku podeszłym, zmniejszenie ich
następstw i konsekwencji prowadzących do inwalidztwa i niepełnosprawności.
Organizowanie seminariów, kongresów, sympozjów i konferencji poświęconych
problemom starzejącego się społeczeństwa, niepełnosprawności oraz ochronie
zdrowia.
Działalność wydawniczą związaną z celami statutowymi Stowarzyszenia, polegającą na
wydawaniu broszur, książek, plakatów, ulotek, pocztówek itp. i ich rozpowszechnianiu.
Tworzenie i prowadzenie placówek badawczych, diagnostycznych i opiekuńczo-
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leczniczych.
9. Działalność naukową, oświatową, kulturalną i promocyjną zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
10. Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz osobami prawnymi
i fizycznymi.
11. Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia;
12. Prowadzenie działalności zleconych przez organy administracji państwowej i samorządowej zgodnie z celami Stowarzyszenia.
13. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez organizację kursów, szkoleń i warsztatów.
14. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Obecnie prowadzony jest program aktywności ruchowej dla osób w wieku podeszłym. Dwa razy w tygodniu odbywają się bezpłatne zajęcia ruchowe z elementami
rehabilitacji.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Fizjoterapeuci
3
		
Lekarze
2
Psycholog
1
Prawnicy
2
Pielęgniarka
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1

Terminy dyżurów:
po uprzednim
umówieniu się

53. Stowarzyszenie ”Zagubieni w Świecie”
Adres:					
ul. Oleska 45				
45-052 Opole
a/
b/
c/
d/

Tel./fax. 077 453-01-63
e-mail: anterpsyche@poczta.onet.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie
data powołania: wrzesień 2004 r.
osoby zarządzające: --nr KRS: 0000216641

Cele statutowe:
• inicjowanie, prowadzenie i wspieranie wszelkich działań mających na celu minimalizację i zapobieganie patologiom społecznym, w tym uzależnieniom, zachowaniom
aspołecznym i agresywno-buntowniczym
• realizacja programów profilaktycznych ukierunkowanych na całą populację, a w szczególności na młodzież, prowadzenie edukacji społecznej w zakresie uzależnień i zaburzeń zachowania
Podstawowy zakres działalności:
• rozwiązywanie problemów alkoholowych;
• przeciwdziałanie narkomanii;
• profilaktyka dla dzieci i młodzieży;
• przeciwdziałanie przemocy.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
psycholog
1
		
		
instruktor terapii
1
specjalista terapii
1
pedagog
1
prawnik
1

Terminy dyżurów:
pn-wt 10.00-19.00
po telefonicznym
ustaleniu terminu
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54. Studencka Poradnia Społeczno-Prawna
„Bona fides”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opolski Oddział Regionalny
Adres:					
ul.Krakowska 41 b				
45-075 Opole				
a/
b/
c/
d/

Tel./fax: 077 458-00-92
e-mail: bonafides.opole@gmail.com
www.poradyprawne.uni.opole.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie
data powołania: 31.05.2001
osoby zarządzające: Prezes Marzena Sedlaczek
nr KRS: 0000015129

Cele statutowe:
• tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom
• przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych
• ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw
• upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki; zapobieganie
wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do
poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci
• upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego
dzieci
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Podstawowy zakres działalności:
organizacja zastępczych środowisk rodzinnych dla dzieci osieroconych
opieka i pomoc rodzinom wychowującym dzieci przewlekle chore i niepełnosprawne
działalność opiekuńczo-wychowawcza w miejscu zamieszkania, prowadzona przez
terenowe koła przyjaciół dzieci
organizacja wakacji dla dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych wychowawczo oraz
dla dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych
pomoc osobom samotnie wychowującym dzieci
pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej (ubogim)
przeciwdziałanie przemocy
pomoc w zakresie poradnictwa i informacja
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
udzielanie bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci od 9 lat działa Studencka Poradnia SpołecznoPrawna „Bona fides”, w której studenci prawa i administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z konsultantami prawnymi udzielają
bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Opiekę merytoryczną nad działalnością poradni sprawują dr Magdalena Gołowkin-Hudała oraz
Aleksandra Wilk.
Działalność poradni jest współfinansowana przez Urząd Miasta Opola. Aktualnie
realizowany jest program Iustus – porady prawne.
Podstawowy zakres działalności poradni to:
• udzielanie bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa prawnego w zakresie prawa
rodzinnego i opiekuńczego
• rzecznictwo i ochrona praw dziecka
• szeroko rozumiana działalność społeczna, w tym profilaktyczna ochrona dziecka
przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, zaniedbaniem i demoralizacją
Poza udzielaniem pomocy prawnej studenci – wolontariusze uczestniczą również
w organizowaniu imprez społeczno-kulturalnych organizowanych przez TPD OOR
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
prawnik
1
		
		

Terminy dyżurów:
wtorek 18.00-20.00
(w lipcu i sierpniu
poradnia nieczynna)
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55. Świetlica Środowiskowa „Promyk”
Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”
Adres: 			
Ul. Czaplaka 1a		
45-040 Opole		
				
a/
b/
c/
d/

Tel.: 077 44 1-12-29, 506 160 982, 505 287 466
Fax: 077 441-12-29
e-mail: info@dobroczynca.org
www.dobroczynca.org

Podstawowe dane:
forma prawna: fundacja
data powołania: 08.12.2005r.
osoby zarządzające: Małgorzata Czerwińska, Wiesława Czyżyk
nr KRS: 0000246671

Cele statutowe:
Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.
Do zadań świetlicy należy:
• organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
• organizowanie gier i zabaw ruchowych,
• rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków poprzez warsztaty
tematyczne,
• kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
• współdziałanie z rodzicami, kuratorami, pedagogami szkolnymi i nauczycielami
uczniów korzystających ze świetlicy
Podstawowy zakres działalności:
• udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej,
• prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego,
• organizowanie i finansowanie wypoczynku w tym kolonii i wycieczek,
• organizowanie terapii dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków,
• świadczenie pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz osób samotnie wychowujących dzieci
• wspieranie grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiających problemy wychowawcze, organizowanie placówek świadczących pomoc takiej młodzieży,
• organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
• organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży
w zdobywaniu wykształcenia,
• prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy osobom pracującym i samotnie wychowującym dzieci, w zakresie godzenia roli zawodowej z rodzicielską.

86

•
•

•
•

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
realizacja nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu, psychicznemu i fizycznemu dzieci i młodzieży poprzez wspieranie bieżącej działalności,
świetlic i klubów środowiskowych, świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych,
programy edukacyjne adresowane do rodziców, mające na celu zaangażowanie ich
w oddziaływanie profilaktyczne wobec dzieci oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców,
poradnictwo prawne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
a w szczególności dla osób doznających i stosujących przemoc.

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Pedagog
4
		
Prawnik
3
Psycholog – trener
3
		

Terminy dyżurów:
poniedziałek – piątek
15.00-19.00
sobota 15.00-19.00
poniedziałek – piątek
15.00-19.00
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56. Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia”
Adres:			
ul. Stoińskiego 8		
45-722 Opole
a/
b/
c/
d/

Tel./fax: 077 474-20-76
e-mail: administracja@sdsopole.pl
podsosna@poczta.onet.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: jednostka budżetowa
data powołania: 11 listopada 1997
osoby zarządzające: Waldemar Maciaszczyk – dyrektor
nr KRS: 531291093
Cele statutowe:
Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Opola

•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
rehabilitacja społeczna i ruchowa
terapie zajęciowe
treningi społeczne
wsparcie socjalne
przygotowanie do samodzielnej egzystencji.

Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
Ośrodek realizuje stałe zadania z zakresu kulturalno-oświatowego oraz prowadzi zajęcia
sportowe, rekreacyjne a także turystyczne. Realizacja wspólnego programu w zakresie poszukiwania pracy z Opolskim Forum Organizacji Socjalnych pt.: Trener pracy.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Terminy dyżurów:
Psycholog kliniczny
1
Realizacja zadań zgodnie
Neurolog –psychiatra
1
z harmonogramem
Terapeuci zajęciowi
2
pracy Ośrodka
Pracownik kulturalno-oświatowy
1
Rehabilitant
1
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57. Świetlica „Cegiełka”
prowadzona przez Stowarzyszenie IMMACULATA
Adres:					
ul. S. Grota Roweckiego 3			
45-256 Opole
			
						
a/
b/
c/
d/
•

•
•
•
•

Tel.: 077 440-43-31
Tel. kom.: 662 709 394
e-mail: immaculata@ngo.org.pl
www.immaculata.ngo.org.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie - organizacja pożytku publicznego
data powołania: 21.02.2008 r.
osoby zarządzające: Dagmara Kania - prezes, kierownik Świetlicy „Cegiełka”
Piotr Dobrowolski – wiceprezes
nr KRS: 0000299839
Cele statutowe:
Prowadzenie działalności w ramach opieki dziennej tj. wspieranie rodziny dziecka przez
objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi, profilaktycznymi i edukacyjnymi. Realizowanie celów i zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawach placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2000 r. nr 80 poz. 900), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii (Dz.U. z 2005 nr.179, poz. 1485 z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 października
1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007, nr 70
poz. 473) a w szczególności:
 wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji;
 zapewnianie pomocy rodzinom i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością, patologiami społecznymi lub
uzależnieniami;
 współpraca ze szkołą, uczelniami, ośrodkami pomocy społecznej, Kościołem i innymi
instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 prowadzenie zajęć edukacyjnych, profilaktycznych, kompensacyjnych, terapeutycznych w celu likwidacji opóźnień rozwojowych (psychicznych, fizycznych i duchowych), a także szkolnych.
Prowadzenie działalności charytatywnej
Promocja oraz organizacja wolontariatu
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Współpraca z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie ze środków publicznych i unijnych), organizacjami pozarządowymi, placówkami
służby zdrowia – publicznymi i niepublicznymi oraz innymi instytucjami krajowymi
i międzynarodowymi.

Podstawowy zakres działalności:
Głównym celem działania Świetlicy „Cegiełka” jest przerywanie kręgów wykluczenia, wyrównanie szans dzieci i młodzieży poprze profilaktykę uzależnień i agresji a przede
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wszystkim zagospodarowanie grupie 30 dzieci, czasu wolnego (pozalekcyjnego, wakacji i ferii), poprzez zajęcia specjalistyczne (profilaktyczne, socjoterapeutyczne), edukacyjne i rekreacyjne, prowadzone przez 30 godzin tygodniowo. Działania te są również
ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom, a także
na tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu, psychicznemu, fizycznemu i duchowemu dzieci i młodzieży, pochodzących ze środowisk
trudnych, dysfunkcyjnych, patologicznych, posiadających deficyty rodzinne, wychowawcze, socjalizacyjne i edukacyjne.
Otoczenie pomocą i opieką dzieci jest pośrednią próbą otoczenia pomocą również
ich rodziców, pozostających w środowisku rodzinnym, lokalnym, naturalnym, co docelowo zwiększa szansę samych dzieci na lepsze życie.
Świetlica „Cegiełka” współpracuje z Publicznymi Szkołami Podstawowymi nr 5 i nr
29, mieszczącymi się na terenie osiedla Armii Krajowej (dawne ZWM) oraz realizuje
zadania publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Opole.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Świetlica „Cegiełka” funkcjonuje przez jedenaście miesięcy w roku, codziennie od
poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 18:00, w dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach od 9:00 do 15:00 , oferując bogaty i ciekawy plan zajęć (np.: Migonutki, Wyspy ciszy, Świat fantazji, itd.), wyjścia do kina, teatru, na kręgle, lodowisko itd.
W czasie zajęć świetlicowych dzieci mają zapewniony podwieczorek i fachową opiekę
wychowawców i wolontariuszy.
Obecnie uczestnikami zajęć świetlicowych są dzieci ze szkół podstawowych, natomiast od września 2009 oferta zajęć świetlicowych zostanie poszerzona dla uczniów
gimnazjum (po przeniesieniu się do nowych pomieszczeń Parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu).
Świetlica cegiełka realizuje zadania publiczne zlecone przez Prezydenta Miasta Opole (Żyj kolorowo to znaczy zdrowo!, Wolny czas-woli od używek!).
W czasie ferii i wakacji „Cegiełka” organizuje akcje:
- Zima na AK!
- Zimowisko – tygodniowy wyjazd profilaktyczny.
- Nieobozowe lato czyli wakacje w mieście 2009.
- Wakacyjny obóz profilaktyczny Saperzy Pokoju – 2 tygodnie.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Pedagog
3
		
Logopeda-terapeuta
1
		
Socjolog
1
		
Wolontariusze
10
Studenci pedagogiki
i nauk o rodzinie UO
30
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Terminy dyżurów:
poniedziałek – piątek
12.00-18.00
poniedziałek
17.00-18.00
poniedziałek – piątek
16.00-18.00

58. Świetlica „Fabryka Marzeń”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Opolski Oddział Regionalny w Opolu
Adres:					
ul. Nałkowskiej 16 (sala w PSP nr 16)
45-558 Opole				
a/
b/
c/
d/

Tel.: 077 45 80 092
Fax: 077 45 80 092
e-mail: tpdopole@wp.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie
data powołania: 31 maja 2009r.
osoby zarządzające: Marzena Sedlaczek – prezes TPD, Dawid Makowski – koordynator ds. świetlicy
nr KRS: 0000015129

Cele statutowe:
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny
rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:
• tworzenie społecznego ruch na rzecz pomocy dzieciom
• przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych
• ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia, a także pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych,
komunikacyjnych i przestępstw
• upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, zapobieganie
wychowaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków
ubóstwa rodzin wychowujących dzieci
• upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie
samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
pomoc osobom samotnie wychowującym dzieci,
pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej,
przeciwdziałanie przemocy,
przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii
profilaktyka dla dzieci i młodzieży,
zapewnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
socjoterapia, profilaktyka pierwszorzędowa

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Drapacz chmur - program działań profilaktyczno-terapeutycznych oraz wychowawczoedukacyjnych, dla dzieci z osiedla Nowa Wieś Królewska - świetlica „Fabryka Marzeń”.
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Zajęcia w świetlicy odbywają się codziennie w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Zajęcia są bezpłatne. W zajęciach biorą udział dzieci z dzielnicy Nowa Wieś
Królewska.
W świetlicy są podejmowane działania w następujących cyklach:
Cykl ”OPIEKA, WYCHOWANIE I EDUKACJA”
Cykl „PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ”
Cykl „PSYCHOEDUKACJA I SOCJOTERAPIA”
Cykl „WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – PORADNICTWO”
Zajęcia w świetlicy prowadzi wykwalifikowana kadra: pedagog, psycholog.
Program realizowany w świetlicy dofinansowany jest przez Urząd Miasta, Wydział
Polityki Społecznej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Psycholog
1
Pedagog
1
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Terminy dyżurów:
pn, śr 15.00-19.00
wt, śr, pt 15.00-19.00

59. Świetlica „Iskierka”
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Opolski Oddział Regionalny w Opolu
Adres: 					
ul. Hubala 2 (sala w PG1)			
45-267 Opole
a/
b/
c/
d/

Tel./fax: 077 458-00-92
e-mail: tpdopole@wp.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie
data powołania: 31 maja 2009 r.
osoby zarządzające: Marzena Sedlaczek – Prezes TPD, Monika Wietoszko-Makowska
– Koordynator ds. świetlicy
nr KRS: 0000015129

Cele statutowe:
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny
rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, a w szczególności:
• tworzenie społecznego ruch na rzecz pomocy dzieciom
• przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych
• ochrona dzieci prze patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia, a także pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych,
komunikacyjnych i przestępstw
• upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, zapobieganie
wychowaniu się dziecka poza rodziną, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków
ubóstwa rodzin wychowujących dzieci
• upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich, upowszechnianie
samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
pomoc osobom samotnie wychowującym dzieci,
pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej (ubogim),
przeciwdziałanie przemocy,
pomoc w zakresie poradnictwa i informacja,
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
udzielanie bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa rodzinnego.

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Oceany - program oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych, socjoterapeutycznych
i profilaktycznych dla dzieci z osiedla ZWM – świetlica „Iskierka”.
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Zajęcia w świetlicy odbywają się codziennie w dni powszednie w godzinach popołudniowych. Zajęcia są bezpłatne. W zajęciach biorą udział dzieci z dzielnicy ZWM.
Zakres zajęć realizowanych w świetlicy:
• wspomaganie rozwoju poznawczego dzieci poprzez udział w zajęciach o charakterze:
 edukacyjnym
 artystycznym
 sportowym
• wspomaganie rozwoju zdolności interpersonalnych i emocjonalnych dzieci poprzez
zajęcia:
 socjoterapeutyczne
 psychoedukacyjne
 poradnictwo i wsparcie psychologiczne
• kształtowanie w dzieciach postaw prozdrowotnych i abstynencyjnych poprzez zajęcia:
 profilaktyczne
 psychoedukacyjne
Zajęcia w świetlicy prowadzi wykwalifikowana kadra: pedagog, psycholog.
Program realizowany w świetlicy dofinansowany jest przez Urząd Miasta, Wydział
Polityki Społecznej w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kadra organizacji/instytucji:
Psycholog
Pedagog
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Ilość dostępnych specjalistów
1
1

Terminy dyżurów:
pn, śr 15.00-19.00
wt, czw, pt 15.00-19.00

60. Świetlica Socjoterapeutyczna „Parasol”
Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”
Adres:			
ul. Odrzańska 4		
45-040 Opole		
				
a/
b/
c/
d/

Tel.: 077 441-12-29, 506 160 982, 505 287 466
Fax: 077 441-12-29
e-mail: info@dobroczynca.org
www.dobroczynca.org

Podstawowe dane:
forma prawna: fundacja
data powołania: 08.12.2005 r.
osoby zarządzające: Małgorzata Czerwińska, Wiesława Czyżyk
nr KRS: 0000246671

Cele statutowe:
• świetlica socjoterapeutyczna „Parasol” jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą o charakterze profilaktycznym, mającą na celu zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży oraz zapewnienie pomocy
rodzicom mającym trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Świetlica
wykorzystuje będące w jego dyspozycji środki, aby dzieci wychowywały się w rodzinach własnych, a w szczególności:
 podejmuje równoległą pracę z dzieckiem i rodziną;
 prowadzi działalność środowiskową na rzecz dziecka i rodziny;
 przestrzega zasad respektowania dobra dziecka i poszanowania jego praw;
 w wyborze metody pracy z wychowankami, preferuje samorządność i przygotowanie wychowanków do podejmowania samodzielnych wyborów i decyzji.
• świetlicę tworzy się dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat z utrudnioną socjalizacją, z zaburzeniami zachowania, mających trudności w nauce, wychowujących się w trudnych
warunkach materialnych i wychowawczych,
• świetlica sprawuje opiekę częściową polegającą na uzupełnianiu tych funkcji rodziny,
które nie mogą być prawidłowo wypełnione w określonym czasie, bądź zakresie.
• ze względu na organizację, zakres i rodzaj opieki jest placówką wsparcia dziennego,
• ze względu na metody, specyfikę i treści działania, w odniesieniu do dzieci zagrożonych uzależnieniem, realizuje wszystkie funkcje świetlicy socjoterapeutycznej.
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
udzielenie pomocy rzeczowej i finansowej,
prowadzenie poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego,
organizowanie i finansowanie wypoczynku w tym kolonii i wycieczek,
organizowanie terapii dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków,
świadczenie pomocy w zakresie opieki społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci
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• wspieranie grup szczególnego ryzyka, przede wszystkim trudnej młodzieży pochodzącej z rodzin patologicznych i sprawiających problemy wychowawcze, organizowanie placówek świadczących pomoc takiej młodzieży,
• organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych,
• organizowanie akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie trudnej młodzieży
w zdobywaniu wykształcenia,
• prowadzenie doradztwa i udzielanie doraźnej pomocy osobom pracującym i samotnie wychowującym dzieci, w zakresie godzenia roli zawodowej z rodzicielską.
•
•

•
•

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
realizacja nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych,
tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu, psychicznemu i fizycznemu dzieci i młodzieży poprzez wspieranie bieżącej działalności
świetlic i klubów środowiskowych, świetlic opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych,
programy edukacyjne adresowane do rodziców mających na celu zaangażowanie
ich w oddziaływanie profilaktyczne wobec dzieci oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców,
poradnictwo prawne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin
a w szczególności dla osób doznających i stosujących przemoc.

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Pedagog
4
		
Prawnik
3
Psycholog – trener
3
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Terminy dyżurów:
poniedziałek – piątek
15.00-19.00
sobota 15.00-19.00
poniedziałek – piątek
15.00-19.00

61. Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
„Słoneczna Świetlica”
Stowarzyszenie na rzecz Integracji Środowiska Lokalnego
„Chciej Chcieć”
Adres:				
ul. Tysiąclecia 11			
45-462 Opole			

Tel. kom. Prezes: 609 788 579
Tel. kom. Koordynator Świetlicy: 605 935 836
Fax do świetlicy (parafia): 077 455 72 99

(parafia Św. Jacka – Kolonia Gosławicka)

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: stowarzyszenie
b/ data powołania: 01.03.2004 r.
c/ osoby zarządzające: Barbara Koc-Ogonowska – Prezes Stowarzyszenia;
Teresa Zalewska – koordynator świetlicy - członek zarządu.
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cele statutowe:
promowanie i wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży w obszarze nauki, edukacji,
wychowania, kultury i sportu
upowszechnianie wiedzy i promocja na rzecz ochrony zdrowia wśród dzieci i młodzieży
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
rozwój wspólnoty lokalnej i kształtowanie tożsamości środowiskowej
podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej w duchu wartości chrześcijańskich
współdziałanie z samorządem lokalnym i innymi organizacjami, w tym pożytku publicznego.
Podstawowy zakres działalności:
przeciwdziałanie narkomanii
rozwiązywanie problemów alkoholowych
profilaktyka dzieci młodzieży
zapewnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
przeciwdziałanie przemocy
wspieranie rodziny w opiece i wychowaniu
pomoc i opieka specjalistyczna.

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
„Słoneczna świetlica” (powołana została 01.09.2004 ) dla dzieci i młodzieży z ubogich
rodzin w wieku szkolnym z rejonu osiedli: Malinka I, Malinka II i Kolonia Gosławicka.
Od 12.02.2004r. świetlica zrealizowała już 5 programów profilaktyczno-wychowawczych. Większość środków zaangażowanych w realizację programów pochodzi
z dotacji Urzędu Miasta Opola w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Programy realizowane w Świetlicy mają na celu:
• przekazanie wiedzy na temat realnych konsekwencji picia, palenia i używania innych środków zmieniających świadomość
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• modyfikację postaw dzieci i młodzieży w kierunku zdrowego życia i spędzania czasu
wolnego
• rozwijanie najważniejszych umiejętności interpersonalnych tj. poczucia własnej wartości, empatii, podejmowania decyzji, asertywności, itp.
• eliminowanie lub ograniczanie zachowań agresywnych poprzez:
 kształcenie umiejętności budowania pozytywnych relacji z ludźmi
 nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz radzenie
sobie z przemocą
 naukę współpracy jako formy zapobiegania zachowaniom agresywnym
 nabycie umiejętności odreagowania napięć i emocji
 kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo, zdrowie oraz więź z
innymi ludźmi
 przekazanie wiedzy o sposobach dawania i uzyskiwania pomocy.
• rozwijanie zdolności intelektualnych oraz motywacji do nauki
• budowanie nawyku uczestnictwa w kulturze
• przygotowania dzieci do udziału w życiu społecznym poprzez:
 poznanie historii i tradycji kraju i regionu
 kształcenie postaw prospołecznych
• wspieranie rodziny wzmacnianie jej roli, kształcenie umiejętności dobrego porozumiewania się między członkami rodziny
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców w ramach Akademii Umiejętności Wychowania.
Realizacja programu Świetlicy oparta jest na chrześcijańskim systemie wartości. Wychowawcy dbają o to aby podopieczni potrafili odróżnić dobro od zła, szanowali godność osoby ludzkiej oraz wartości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Dzieci uczestniczące w programie objęte są dożywianiem w formie podwieczorku.
Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie.
Inne działania w środowisku lokalnym:
• profilaktyczne badania lekarskie dla wszystkich chętnych mieszkańców dzielnicy,
• cykliczne akcje krwiodawstwa,
• festyny środowiskowe (wspólnie z Caritas),
• imprezy rekreacyjno-sportowe dla dorosłych i dzieci,
• wspieranie działalności Parafialnego Klubu Sportowego „Rodło”,
• spotkania z aktorami Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
• prelekcje na ważne i interesujące społeczność lokalną tematy, np.: Eutanazja, In vitro
i inne,
• koncerty,
• porady prawne.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
pedagog
5
psycholog
1
specjaliści terapii
1
wolontariusze
2
lekarz
1
prawnik
1
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Terminy dyżurów:
specjaliści dostępni
są w godzinach pracy
świetlicy,
tj. pn-śr 16.00-19.00
oraz w czw 14.00-17.00
(przez cały rok z wyjątkiem
1-ego miesiąca wakacji)

62. Świetlica Środowiskowa „Garaż”
Chrześcijańska Służba Charytatywna
Adres:					
ul. Niedziałkowskiego 9A			
45-085 Opole				
						

Tel./fax 077 453-05-36
e-mail: garaz@chsch.org.pl
www.chsch.org.pl
www.garaz.adra.org.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: Organizacja Pożytku Publicznego
b/ data powołania: 6 września 2003
c/ osoby zarządzające: Jan Pawlak – Dyrektor ChSCh, Adam Domaradzki – Kierownik
Świetlicy „Garaż”
d/ nr KRS: 0000220518

•
•

Cele statutowe:
Cele działania Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej:
upowszechnianie chrześcijańskiej dobroczynności oraz rozwijanie, promocja i koordynacja działalności charytatywno-opiekuńczej kościoła
udzielanie pomocy osobom dotkniętym klęskami żywiołowymi i epidemiami zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami
pomoc osobom znajdującym się w trudnym położeniu materialnym
udzielanie wsparcia i pomocy osobom niepełnosprawnym
realizacja projektów oświatowych w zakresie życia małżeńskiego i rodzinnego, jak
również pomoc sierotom
tworzenie miejsc dziennego pobytu, ośrodków leczniczych i readaptacyjnych
udzielanie pomocy w zapewnieniu wypoczynku dzieciom i młodzieży
tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami
realizacja projektów edukacyjnych w zakresie profilaktyki zdrowotnej i ekologii
pomoc potrzebującym w znalezieniu pracy

•
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
przeciwdziałanie narkomanii
pomoc osobom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej (ubogim)
profilaktyka dla dzieci i młodzieży
zapewnienie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
pomoc w zakresie poradnictwa i informacja
grupa wsparcia dla uzależnionych i ich rodzin (podczas funkcjonowania świetlicy)
seminaria antynikotynowe, happeningi antynarkotykowe, seminaria zdrowotne

•
•
•
•
•
•
•
•

Dodatkowe informacje - aktualne działania i realizowane programy:
W ramach zajęć w świetlicy zapewniamy czas wolny po zajęciach lekcyjnych, or-
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ganizujemy ferie zimowe i kolonie letnie dla dzieci i młodzieży. W świetlicy można
odrobić lekcje, nadrobić zaległości szkolne „pod okiem” doświadczonych pedagogów,
studentów i wolontariuszy. Dzieci będą uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach
terapii zajęciowej, jak np.: warsztaty plastyczne, kółko informatyczne, zajęcia teatralne,
zajęcia z socjoterapii, zajęcia sportowe, wycieczki krajoznawcze, będą miały możliwość
uczestniczenia w rówieśniczej grupie wsparcia. W placówce podejmowana jest również
profilaktyka dotycząca problematyki alkoholu i narkotyków oraz innych używek. Odbywać się również będą wykłady i dyskusje dotyczące okresu dorastania, narzeczeństwa,
pożycia w rodzinie. Dyżury pełnić będą pedagodzy oraz terapeuci uzależnień.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów: Terminy dyżurów:
pedagog
4
instruktor zajęć teatralnych
1
doradca rodzinny
(pastor z doświadczeniem, 			
psycholog)
1
pn-czw 14.00-18.00
terapeuta uzależnień
(współpraca z terapeutami
1
MONAR-u)		
wolontariusze
2
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63. Świetlica Środowiskowa „PRZYSTAŃ”
Stowarzyszenie ELPIS
Adres: 					
ul. Damrota 6, 3 piętro			
45-064 Opole				
Adres korespondencyjny:		
Stowarzyszenie ELPIS
ul. Drzymały 1A
45-342 Opole

Tel.: 502 356 616
E-mail: nadzieja_elpis@op.pl
wolontariat@buziaczek.pl
www.wolontariat.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: stowarzyszenie
b/ data powołania: 1998 r.
c/ osoby zarządzające: Maria Ludwig - Prezes Stowarzyszenia i Kierownik Świetlicy
•
•
•
•
•
•
•

Cele statutowe:
diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
tworzenie programów profilaktyczno-terapeutycznych
tworzenie placówek realizujących te programy
pomoc w utrzymaniu i prowadzeniu placówek profilaktycznych i terapeutycznych
doskonalenie wiedzy i umiejętności członków Stowarzyszenia
organizacje kursów, szkoleń, i warsztatów
współpraca z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia

Podstawowy zakres działalności:
Stowarzyszenie ELPIS zostało powołane, aby pomagać dzieciom pochodzącym z rodzin o niskim statusie materialnym, dotkniętych chorobą alkoholową, zaniedbanym przez
najbliższych. Stowarzyszenie w swojej misji zakłada także pomoc całym rodzinom.
Stowarzyszenie prowadzi Świetlicę Środowiskową „PRZYSTAŃ”. Skupia ona ok. 15
osób. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-18.00. Dzieci
mają możliwość uczestniczenia w zajęciach kompensacyjnych, kulinarnych, komputerowych, plastycznych. Do dyspozycji dzieci jest świeżo wyremontowana świetlica internetowa ze stałym złączem. Podopieczni świetlicy pracują w grupie socjoterapeutycznej.
Od roku 2000 stowarzyszenie prowadzi stały nabór do grupy wolontariuszy. Wolontariusze pracują w Wojewódzkim Centrum Medycznym oraz w Świetlicy Środowiskowej.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Dzieci podczas spotkań w świetlicy otrzymują bezpieczne schronienie po wyjściu ze
szkoły. Zajęcia plastycznej umysłowe wyrabiają w podopiecznych szereg umiejętności.
Dzieci lepiej poznają swoje miasto, uczą się efektywniej wykorzystywać swój wolny czas.
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Poprzez zajęcia plastyczne uczą się wyrażać siebie, poznają nowe techniki plastyczne. Prowadzone zajęcia z tzw. ścieżki ekologicznej uwrażliwią dzieci na otaczający ich
świat, pokazują zagrożenia płynące z palenia papierosów, picia alkoholu i brania narkotyków.
Podczas spotkań z psychologiem dzieci zaznajamiają się z różnymi ludzkimi mechanizmami działania. Uczą się również sposobów reagowania w trudnych dla nich
sytuacjach.
Zespół opiekunów i wolontariuszy stara się, aby rodzice byli włączeni w wychowanie dzieci, dlatego też rodzice zapraszani są do udziału w organizowanych spotkaniach:
Dzień Rodzica, Dzień Sportu, Jasełka.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
psycholog
1
pedagog
2
		
wolontariusze
3
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Terminy dyżurów:
śr, czw 14.00 -18.00
pn-pt
14.00-18.00
pn-pt
14.00-18.00

64. Towarzystwo Rozwoju Rodziny Oddział Opole
Adres: 				
ul. Damrota 6			
45-064 Opole
		
					

Tel./fax: 077 45 44 845
e-mail: opole@trr.org.pl,
secretariat.trr@o2.pl
www.trr.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: stowarzyszenie
b/ osoby zarządzające: Joanna Kaczmarczyk - dyrektor oddziału
c/ nr KRS: 0000039865
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Cele statutowe:
upowszechnienie i umocnienie prawa każdego człowieka do podejmowania swobodnych i opartych na rzetelnych informacjach decyzji, związanych ze zdrowiem
seksualnym i reprodukcyjnym
poprawa stanu zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w społeczeństwie, w jego
somatycznych i psychicznych aspektach
przygotowanie młodzieży do odpowiedzialnego partnerstwa i rodzicielstwa poprzez
zapewnienie im rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka, życia małżeńskiego i rodzinnego
wspieranie praw kobiet do aborcji w ramach obowiązujących ustaw
zapobieganie nieplanowanym ciążom i aborcjom
upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych metod i środków planowania poczęć
dążenie do eliminacji wszelkich przejawów dyskryminacji ze wzglądu na płeć, poprzez uświadamianie różnic pomiędzy płciami i podkreślenie równych praw kobiet
i mężczyzn
pomoc osobom o obniżonej sprawności fizycznej i mentalnej oraz innym marginalizowanym grupom społecznym w uzyskaniu warunków do równoprawnego i możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także przeciwdziałanie wszelkim
przejawom wykluczenie społecznego
zapobieganie szerzeniu się zakażeń HIV i zakażeń przenoszonych drogą płciową,
prostytucji, uzależnień oraz przemocy we wszystkich jej przejawach
przeciwdziałanie jakimkolwiek formom nacisku, wymuszeń lub represji w dziedzinie
planowania Rodziny.

Podstawowy zakres działalności:
• Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – Poradnia ginekologiczna
• Poradnia Zdrowia Psychicznego
• Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny.
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Kontrakt z NFZ
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Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Psycholodzy
8 (w tym dwóch wolontariuszy)
Psychiatra
1			
Ginekolog
2			
								
Praktykanci			
2
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Terminy dyżurów:
Informacje telefoniczne
czwartek 8.00-12.00
pn 15.00-18.00
pt 14.30-17.00

65. Stowarzyszenie Uniwersytetu III Wieku w Opolu
Adres:				
ul. Damrota 6
45-950 Opole
a/
b/
c/
d/

Tel.: 605 949 318

Podstawowe dane:
forma prawna: stowarzyszenie
data powołania: 05.05.2005 r.
osoby zarządzające: mgr Halina Łuniewska, mgr Romana Babiak, mgr Irena Piekarska
nr KRS: 0000233804

Cele statutowe:
Działalność do urozmaicenia życia człowieka w starszym wieku, jego aktywność,
utrzymanie więzi ze społeczeństwem, usuwanie poczucia osamotnienia, zaspokajanie
potrzeb kulturalnych, utrzymanie swoich słuchaczy w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej.
Podstawowy zakres działalności:
Uniwersytet prowadzi działalność mającą na celu budzenie świadomości obywateli,
poczucia obowiązku, okazywania życzliwości i udzielanie pomocy osobom w starszym
wieku.
•
•
•
•
•

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
organizowanie działalności kulturalnej,
wygłaszanie wykładów i seminariów,
nauka języków obcych,
zajęcia plastyczne i rehabilitacyjne w sekcjach.
organizowanie wycieczek oraz wyjazdów rehabilitacyjno-wypoczynkowych.

Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów
Halina Łubiewska 		
Romana Babiak		
Irena Piekarska		
Wanda Podgórska
10
Wanda Biedrzyska		
Eleonora Janasz		

Terminy dyżurów:
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
od 11.00 do 13.00
w siedzibie
stowarzyszenia

Marianna Kupis
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66. Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia
Adres:					
ul. Głogowska 25 B			
45-315 Opole				
						
a/
b/
c/
d/

Tel.: 077 455-25-35
Fax: 077 457-63-64
e-mail: wotuw.opole@parpa.pl
www.bip.olo.wbd.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: SP. ZOZ
data powołania: 07.12.1998
osoby zarządzające: Kierownik Jednostki
nr KRS:0000008951

Cele statutowe:
• podnoszenie zdrowotności ludności województwa opolskiego w zakresie uzależnień
i współuzależnień,
• upowszechnianie oddziaływań profilaktycznych i oświatowych poprzez realizację
świadczeń zdrowotnych związanych z uzależnieniami,
• badanie problemów związanych z uzależnieniami i współuzależnieniami oraz monitorowanie stanu tych problemów w województwie opolskim,
• usprawnianie funkcjonowania zakładów lecznictwa odwykowego w województwie
opolskim,
• zwiększanie kompetencji zawodowych pracowników lecznictwa podstawowego
oraz lecznictwa uzależnień.
Podstawowy zakres działalności:
Rozwiązywanie problemów uzależnienia i współuzależnienia
Kadra organizacji/instytucji:
lekarze
specjaliści terapii
instruktor terapii
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Ilość dostępnych specjalistów
3
8
1

Terminy dyżurów:
pn-czw 8.00-15.00
pn-pt 8.00-20.00

67. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół
Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
Adres:				
ul. Wodociągowa 4		
45-221 Opole 			
					
a/
b/
c/
d/

Tel.: 077 541-42-00
Fax: 077 541-42-37
e-mail: sekretariat@wszn.opole.pl
www.wszn.opole.pl

Podstawowe dane:
forma prawna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
data powołania: 23.06.1993 r.
osoby zarządzające: mgr Krzysztof Nazimek – dyrektor
nr KRS: 0000007719

Cele statutowe:
• dążenie do osiągania określonych standardów jakości w zakresie opieki stacjonarnej,
profilaktyki oraz udzielanych specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii i neurologii
• uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Lecznictwo ambulatoryjne:
• Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych od pon. do pt. w godz. 07:00 - 15:00,
tel. 077 54 14 221, 077 54 14 222
Lecznictwo stacjonarne:
• Odcinek detoksykacji dla osób uzależnionych od środków Psychoaktywnych (4 łóżka w Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych „A”), tel. 077 54 14 170
• Odcinek detoksykacji dla osób uzależnionych od alkoholu (4 łóżka w Oddziale Psychiatrii dla Dorosłych „A”), tel. 077 54 14 170
Kadra organizacji/instytucji:
Psycholog
Terapeuta
(instruktorzy terapii)

Ilość dostępnych specjalistów
2

Terminy dyżurów:
pn -pt 7.00 -14.35

2
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68. Wojewódzki Urząd Pracy
Adres:				
ul. Głogowska 25 C		
45-315 Opole			
					

Tel.: 077 44-16-701
Fax 077 44-18-702
e-mail: opwu@praca.gov.pl
www.wup.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: instytucja publiczna - jednostka organizacyjna Samorządu Województwa Opolskiego
b/ data powołania: 27 czerwca 2000 r.
c/ osoby zarządzające: Jacek Suski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Renata
Cygan – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy ds. Poradnictwa Zawodowego
i Pośrednictwa Pracy
•
•
•
•
•
•

Cele statutowe:
opracowanie analiz i ocen dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w województwie
współdziałanie z Wojewódzką Radą Zatrudnienia w podejmowaniu przedsięwzięć
zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, w tym tworzenie nowych miejsc pracy
planowanie wydatków i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi
na realizację polityki rynku pracy
organizowanie i koordynowanie rozwoju usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej na terenie województwa, a także wspieranie działalności klubów pracy
organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej, międzywojewódzkiej i międzynarodowej
pełnienie funkcji instytucji wdrażającej EFS poprzez realizację części działania SPO
RZL i ZPORR

Podstawowy zakres działalności:
• osoby pozbawione pracy (bezrobotni, poszukujący pracy)
• pomoc w zakresie poradnictwa i informacja
Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
• pomoc w zakresie poradnictwa i informacja
• prowadzenie zajęć aktywizacyjnych na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy
• świadczenie usług z zakresu indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz prowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego
• świadczenie usług w zakresie planowania kariery zawodowej
• prowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej
• organizowanie wojewódzkich targów pracy
Kadra organizacji/instytucji:
doradca zawodowy
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Ilość dostępnych specjalistów
Terminy dyżurów:
1
dni robocze 8.00-15.00

69. Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Opola
Adres:				
ul. Budowlanych 4 		
45-005 Opole

Tel./fax: 077 44-35-750 do 756
www.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: Wydział Urzędu Miasta Opole
b/ data powołania: --c/ osoby zarządzające: Barbara Strecker – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej
Podstawowy zakres działalności:
Zakres spraw prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez Wydział Polityki Społecznej:
• dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
• dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
• dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych
przepisów
• dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się osób
niepełnosprawnych
• dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych
• dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w miejscu
zamieszkania osoby niepełnosprawnej
• wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją, edukacją osób niepełnosprawnych
• wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych
• zawieranie umów o sprawowanie opieki.
Wnioski można pobrać ze strony Wirtualnego Biura Obsługi Obywatela: www.boo.
um.opole.pl lub osobiście u pracowników Wydziału.
Kadra organizacji/instytucji: Ilość dostępnych specjalistów:
Pracownicy Wydziału
6

Terminy dyżurów:
pn-pt 7.30-15.30
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70. Wydział Świadczeń Socjalnych
Urzędu Miasta Opola
Adres: 				
ul. Budowlanych 4		
45-005 Opole			
					

Tel.: 077 44-35-700 do 719
Fax: 077 44-35-718
e-mail: anna.koska@um.opole.pl
www.boo.um.opole.pl

Podstawowe dane:
a/ forma prawna: Wydział Urzędu Miasta Opole
b/ data powołania: 01.07.2005 r.
c/ osoby zarządzające: Anna Koska – Naczelnik Wydziału
Cele statutowe:
Realizacja zadań określonych w obowiązujących przepisach prawa, uchwałach Rady
Miasta Opola, zarządzeniach Prezydenta.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowy zakres działalności:
Wydział Świadczeń Socjalnych zajmuje się przyznawaniem świadczeń socjalnych:
zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
zasiłek pielęgnacyjny
świadczenie pielęgnacyjne
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które pobierały
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
świadczenie z funduszu alimentacyjnego
stypendium szkolne
zasiłek szkolny
dodatki mieszkaniowe.

Dodatkowe informacje – aktualne działania i realizowane programy:
Wnioski można pobrać ze strony Wirtualnego Biura Obsługi Obywatela: www.boo.
um.opole.pl lub osobiście u pracowników Wydziału (pokój nr 10 – parter).
Więcej informacji na stronie: www.opole.pl.
Kadra organizacji/instytucji:
pracownicy Wydziału
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Ilość dostępnych specjalistów
ok. 35

Terminy dyżurów:
pn-pt godz. 7.30-15.30
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