ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Częstochowie

INFORMATOR
O INSTYTUCJACH I FORMACH POMOCY
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W CZĘSTOCHOWIE

2019

Koncepcja i opracowanie merytoryczne:
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Łukasińskiego 40 42-207 Częstochowa
tel. 34/361-93-92 ; 533-377-180
ciz@edukacja.czestochowa.pl http://ciz.ids.czest.pl, http://zppp.ids.czest.pl
Prezentacja instytucji i organizacji:
Luiza Olczak
Marta Chuchro
Korekta:
Ewa Mucha
Skład komputerowy:
Arkadiusz Wolniaczyk

2

Spis treści:

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie
PP-P nr 1 ; PP-P nr 2 ; PP-P nr 3 ………………………………………………………………5
Centrum Informacji Zawodowej SPP-P ………………………………………………………..8

Warsztaty terapii zajęciowej
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Integracja” …………………………..9

Pomoc osobom z autyzmem
Stowarzyszenie pomocy osobom z autyzmem ………………………………………………10

Świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe ogniska wychowawcze
Młodzieżowa świetlica socjoterapeutyczna „Skrawek nieba” ……………………………...11
Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej „Ludki z blaszanej budki” ………….…12
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ………………………………………………………..12
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Świetlica socjoterapeutyczna „Dziupla” …….13
Fundacja chrześcijańska Adullam. Świetlica socjoterapeutyczna „Życie poza szkołą” .....13
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie ……………………….14
Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych …………………..……………….15
Środowiskowe Ogniska Wychowawcze „Skaut” przy ZHP ………………………….………15

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami
Fundacja „Oczami brata” …………………………………………………………………..…...16
MOPS - Centrum pomocy dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie …………………...17
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Koło” ….20
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej ………………………………..…….21
Ośrodek Wychowawczo-Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej
przy PZN ………………………………………………………………………………………….24
Polski Związek Głuchych ………………………………………………………………………..25
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu .…..25
Stowarzyszenie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo „Razem” ……26

3

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależnionych „Powrót z U” ….27
Stowarzyszenie MONAR. Poradnia profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień …….………28
Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi ……………………………………28

Przemoc w rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Osób
Zagrożonych Przemocą …………………………………………………………………………29

4

ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W CZĘSTOCHOWIE
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Marysia 93B 42-200 Częstochowa
tel. 34 361 94 34, kom. 533 300 966
pppp1@edukacja.czestochowa.pl ; http://zppp.ids.czest.pl
Rejon działania
Przedszkola:
MP nr 1, MP nr 3, MP nr 17, MP nr 18, MP nr 21, MP nr 23, MP nr 25, MP nr 29,
MP nr 30, MP nr 32.
Szkoły Podstawowe:
SP nr 9, SP nr 11, SP nr 12, SP nr 13, SP nr 14, SP nr 15, SP nr 17, SP nr 20, SP nr 21,
SP nr 22, SP nr 24, SP nr 25, SP nr 27, SP nr 29, SP nr 35, SP nr 37, SP nr 39, SP nr 52,
ZS-P nr 2, ZS-P nr 4, ZS-P nr 5
Szkoły Ponadpodstawowe:
I Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące,
ZS im. Andersa, ZS im. Reymonta, ZS im. Kochanowskiego,
ZS Mechaniczno-Elektrycznych
Szkoły Specjalne:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczych nr 1, ZS Specjalnych nr 23

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
ul. Kosmowskiej 5 42-200 Częstochowa
tel. 34 362 24 24, kom. 739 212 739
zppp@edukacja.czestochowa.pl ; http://zppp.ids.czest.pl
Rejon działania
Przedszkola:
MP nr 11, MP nr 12, MP nr 13, MP nr 14, MP nr 15, MP nr 16, MP nr 31, MP nr 34,
MP nr 36, MP nr 38, MP nr 42, MP Integracyjne nr 43.
Szkoły Podstawowe:
SP nr 1, SP nr 2, SP nr 30, SP nr 31, SP nr 38, SP nr 41, SP nr 42, SP nr 48, SP nr 50,
SP nr 54, ZS-P nr 1.
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Szkoły Ponadpodstawowe:
II Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące
Samorządowe, ZS Gastronomicznych, Techniczne Zakłady Naukowe.
Szkoły Specjalne:
ZS Specjalnych nr 45, ZS Zawodowych Specjalnych.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3
ul. Łukasińskiego 40 42-200 Częstochowa
tel. 34 363 25 50, kom. 533 300 136
pppp3@edukacja.czestochowa.pl ; http://zppp.ids.czest.pl

Rejon działania
Przedszkola:
MP nr 4, MP nr 5, MP nr 6, MP nr 7, MP nr 8, MP nr 9, MP nr 10, MP nr 19, MP nr 20,
MP nr 26, MP nr 27, MP nr 33, MP nr 35, MP nr 37, MP nr 41.
Szkoły Podstawowe:
SP nr 7, SP nr 8, SP nr 16,SP nr 17 SP nr 21, SP nr 26, SP nr 32, SP nr 33, SP nr 34,
SP nr 36, SP nr 46, SP nr 47, SP nr 49, SP nr 53 ZS-P nr 3.
Szkoły Ponadpodstawowe:
IV Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, VII Liceum Ogólnokształcące,
ZS im. B .Prusa, ZS Technicznych i Ogólnokształcących, ZS Ekonomicznych.
Szkoły Specjalne:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Słowackiego 35, ZS Specjalnych nr 28,
ZS Specjalnych nr 43.

Obszar działania ZPP-P / problematyka
ZESPÓŁ DS. DZIECKA ; ZESPÓŁ DS. MŁODZIEŻY
obejmują pomocą dzieci i młodzież od momentu urodzenia do ukończenia szkoły
ponadpodstawowej oraz ich rodziców w zakresie:
Diagnozy:
 trudności w nauce oraz specyficznych trudności (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i
dyskalkulia).
 zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
 trudności wychowawczych
 wad zmysłów
 autyzmu
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 niepełnosprawności
 wczesnego wspomagania
 zaburzeń komunikacji językowej, wad wymowy
 problemów adaptacyjnych
Profilaktyki:
 Realizacja zajęć profilaktycznych we współpracy z przedszkolami i szkołami
z rejonu działania – tematyka zgodna z zapotrzebowaniem.
Terapii indywidualnej i grupowej:
 psychologicznej
 pedagogicznej
 logopedycznej
 terapii wad zmysłów
 autyzmu
 niepełnosprawności
 socjoterapii
ZESPÓŁ DS. RODZIN
obejmuje pomocą rodziców i rodziny dzieci z terenu miasta Częstochowy w zakresie:
Diagnozy:
 problemów rodzinnych
 trudności wychowawczych
 problemów emocjonalnych
 problemów małżeńskich i par wpływających bezpośrednio na rozwój emocjonalny
dziecka
Profilaktyki:
 szeroki zakres zajęć edukacyjnych dla rodziców na terenie szkół, przedszkoli i
poradni.
 szkoła dla rodziców
 interwencje i konsultacje wychowawcze
 mediacje rodzinne
Terapii:
 terapii rodzin
 terapii małżeńskiej i par
 pomoc psychologiczna dla rodziców
WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI
Na terenie placówek oświatowych prowadzone są działania wspierające nauczycieli,
wychowawców i pedagogów i logopedów szkolnych w zakresie:






szkoleń rad pedagogicznych
konsultacji dla nauczycieli
coachingu
mediacji
grup wsparcia dla pedagogów i logopedów szkolnych
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Centrum Informacji Zawodowej
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Łukasińskiego 40 42-200 Częstochowa
tel. 34 361-93-92, kom. 533 377 180
ciz@edukacja.czestochowa.pl ; http://ciz.ids.czest.pl
Rejon działania
Terenem działania są wszystkie placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Częstochowa
Główne obszary specjalizacji
 Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, mające na celu: ukazanie dzieciom
podstawowych aspektów pracy człowieka, dostarczenie wiedzy o zawodach,
formowanie właściwego stosunku do pracy, przybliżanie do świata nauki i techniki.
Uruchomienie myślenia ucznia w konwencji zasobów, talentów i predyspozycji,
poznanie i ocena własnego potencjału w odniesieniu do planów i aspiracji
zawodowych.
Poznanie lokalnego rynku edukacyjnego wraz z obowiązującym systemem
rekrutacyjnym.
 W szkołach ponadpodstawowych: zajęcia warsztatowe służące samopoznaniu
i określeniu predyspozycji wyznaczających rozwój zawodowy i karierę zawodową,
autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki
realizowanego rozszerzenia lub zdobywanego zawodu.
Konfrontacja samooceny uczniów z wymaganiami szkół wyższych i rynku pracy.
Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej w odniesieniu
do rynku pracy
Zajęcia warsztatowe służące rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji
i rozmowy wstępnej (kwalifikacyjnej) z pracodawcami
 Diagnoza indywidualna ucznia
 Szkolenia rad pedagogicznych
 Wsparcie dla rodziców w trakcie zebrań i konsultacji indywidualnych
 Tworzenie informatorów i szeregu opracowań dla uczniów i rodziców

.
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "INTEGRACJA"
ul. Olszowa 2 42-200 Częstochowa tel. 34 322 01 31

integracja5@op.pl

Obszary działania:






organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i kulturalnej mającej na celu
integrację osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze środowiskiem społecznym.
prowadzenie doradztwa i organizacja pomocy w korzystaniu ze specjalistycznych
służb medycznych.
współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
gromadzenie funduszy na rzecz stowarzyszenia.

Realizacja celów warsztatu odbywa się poprzez:







ogólne usprawnienie,
rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej,
przygotowanie do życia w środowisku społecznym między innymi poprzez rozwój
umiejętności planowania, komunikowania się, dokonywania wyborów,
rozwiązywania własnych problemów oraz innych umiejętności niezbędnych w życiu,
poprawę kondycji fizycznej i psychicznej,
rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych
umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej lub dalszego szkolenia zawodowego.

Warsztat jest placówką dziennego pobytu uczestnika. Czas trwania zajęć wynosi 7 godzin
przez 5 dni w tygodniu.
Zajęcia rehabilitacyjne z uczestnikami odbywają się w grupach 5 osobowych pod
nadzorem instruktora, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Radę Programową
indywidualnym programem rehabilitacyjnym dla każdego uczestnika.
Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w następujących pracowniach:
plastycznej, krawieckiej, zabawkarskiej, majsterkowania, gospodarstwa domowego,
rehabilitacji ruchowej, muzykoterapeutycznej, kąciku fryzjersko-kosmetycznym.
Kandydaci na uczestników warsztatu powinni spełniać następujące warunki:
- ukończony 18 rok życia,
- posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do udziału w terapii,
- mieszkać na terenie miasta Częstochowy
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POMOC OSOBOM Z AUTYZMEM
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM
ul. Nałkowskiej 11 42-218 Częstochowa
tel. 531-037-806 cspozpa@wp.pl ; http://www.autyzm.czest.pl
Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom z autyzmem i z cechami autyzmu, a także
z zaburzeniami pokrewnymi, w zakresie:
 edukacji,
 wychowania,
 wypoczynku,
 ochrony zdrowia,
 pomocy społecznej
oraz rodzinom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom osób z autyzmem w zakresie
podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji zmierzającego do likwidacji ograniczeń
funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 organizowanie oraz inicjowanie terapii,
 wypoczynku i sportów,
 nauki, opieki i pracy dla osób z autyzmem, także z zaburzeniami pokrewnymi
oraz ich rodzin.
Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży ze spektrum
autyzmu
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ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE
I ŚRODOWISKOWE OGNISKA
WYCHOWAWCZE
STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM
MŁODZIEŻOWA ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
„SKRAWEK NIEBA”
ul. Krakowska 80 blok 3 42-200 Częstochowa tel. +48 34 368 31 90 w.217
poczta@skraweknieba.com.pl ; http://www.skraweknieba.com.pl
Celem Stowarzyszenia jest :




działanie na rzecz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego oraz poprawy
warunków materialnych i socjalnych dzieci i młodzieży.
podejmowanie na rzecz środowisk wychowawczych działań stymulujących wzrost
kompetencji zawodowych oraz aktywności wychowawczo- opiekuńczej,
przeciwdziałanie przejawom patologii społecznej (ubóstwu, bezrobociu, różnym
formom uzależnień, chorobom psychicznym, niedostosowaniu społecznemu),

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez :












prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży,
organizowanie i dofinansowywanie wypoczynku letniego i zimowego
dla wychowanków świetlicy socjoterapeutycznej oraz dla dzieci i młodzieży z rodzin
o złej sytuacji materialnej,
prowadzenie dla osób wykazujących zaburzenia emocjonalne oraz intelektualne
różnych form terapii w tym : socjoterapii, psychoterapii indywidualnej i grupowej
oraz terapii rodzinnej,
prowadzenie dla nauczycieli, rodziców dzieci i młodzieży różnych form
edukacyjnych (m.in. kursów, warsztatów, prelekcji), w celu dostarczenia wiedzy
i umiejętności oraz rozwijania kompetencji osobistych, wychowawczych oraz
rodzicielskich.
Świetlica zapewnia wszystkim wychowankom specjalistyczną opiekę psychologa,
pedagogów, socjoterapeutów, psychoterapeutów, instruktorów sportowych
Stałymi elementami programu pracy świetlicy obok zajęć dydaktycznych w zakresie
wyrównywania braków szkolnych są zajęcia socjoterapeutyczne oraz codzienne
spotkania społeczności korekcyjnej.
Od początku powstania, placówka oferuje pomoc w ramach psychoterapii
indywidualnej, grupowej i psychoprofilaktyki. Zajęcia o charakterze
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specjalistycznym prowadzone są także w ramach obozów terapeutycznych letnich
i zimowych oraz kolonii.

CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA
„LUDKI Z BLASZANEJ BUDKI”
ul. Bardowskiego 60 42-200 Częstochowa tel. 34 371 09 30,
swietlica@cztps.eu https://cztps.eu
Świetlica socjoterapeutyczna jest placówką wsparcia dziennego i organizuje zajęcia
dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 18.
Dzieci uczestniczące w zajęciach podzielone są na trzy grupy wiekowe. Każda grupa
ma określone swoje zasady i dobrane zajęcia do wieku.
Dzieci korzystają z pomocy w nauce szkolnej, uczą się tańca, rozwijają umiejętności
plastyczne, teatralne.
W trakcie zajęć dzieci mogą zjeść gorący posiłek oraz kanapki i słodycze. Pomagają
w przygotowaniu posiłków, uczestniczą również w zajęciach kulinarnych.

CARITAS ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
siedziba: ul. ks. Stanisława Staszica 542-200 Częstochowa
tel./fax: 34 368 05 82 ; caritas@caritas.czest.pl ; https://caritas.czest.pl
adres świetlicy: Dom Miłosierdzia im. Jana Pawła II
ul. Rapackiego 3/5, 42-200 Częstochowa tel.: 506 394 611
Z usług świetlicy mogą korzystać dzieci między 7 a 18 rokiem życia. Podopieczni mają
zapewniony bezpłatny posiłek. Uczestniczą w zajęciach tematycznych: kulinarnych,
sportowych, komputerowych, edukacyjnych, plastycznych, filmowych itp.
W trakcie wakacji uczestniczą w wycieczkach i rajdach.
Dzieci z trudnościami edukacyjnymi w roku szkolnym mają możliwość odrobienia lekcji,
skorzystania z rozmowy indywidualnej z pedagogiem, socjoterapeutą, psychoterapeutą.
Podopieczni mają do dyspozycji boisko do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkarzyki,
tenis stołowy.
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TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „DZIUPLA”
Al. Pokoju 12 42-207 Częstochowa tel. 34 365 30 44
tkopd.cz@interia.pl http://kopd.czest.pl/
Świetlica socjoterapeutyczna czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 13.00-17.00. Placówka prowadzi działania profilaktyczne dla dzieci
organizując im właściwą opiekę, codzienne dożywianie, pomoc w nauce i rozwój
zainteresowań.
Przy placówce działa Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Osoby
korzystające z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość uzyskać
pomoc i wsparcie w rozwiazywaniu problemów , a także uzyskać wiedzę na temat
przysługujących im praw

FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA „ADULLAM”
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „ŻYCIE POZA SZKOŁĄ”
ul. Krakowska 34 42-200 Częstochowa tel.: (034) 365 39 46, 365 38 30
biuro@adullam.pl http://www.adullam.pl
Podstawowym celem prowadzenia świetlicy jest wszechstronne wsparcie rodziny poprzez
objęcie dzieci i młodzieży opieką oraz działaniami wychowawczymi, w tym
przeciwdziałanie patologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień.
W świetlicy realizowane są następujące programy terapeutyczne:
 Program „Wolni od uzależnień” – to program działań profilaktyki uzależnień w tym od
środków psychoaktywnych, który jest realizowany w formie pogadanek, spotkań i zajęć
warsztatowych (w tym teatralnych).
 Program „Zdrowo i wesoło” obejmuje prowadzenie w systemie ciągłych zajęć między
innymi naukę: właściwej organizacji wolnego czasu (gry i zabawy), prowadzenie zajęć
sportowo-ruchowych mających na celu podniesienie sprawności ruchowej dzieci i
młodzieży, zmianę nawyków żywieniowych (zajęcia kulinarne), poznawanie miasta
i regionu, zajęcia teatralno-taneczne, itp.
 Program „Jestem ręką, która pomaga” przeznaczony dla młodzieży w przedziale
wiekowym 13 –18 lat, który kładzie nacisk na propagowanie idei wolontariatu.
 Program „Jestem odpowiedzialnym rodzicem” ma za zadanie pomóc i wesprzeć
rodziców i opiekunów dzieci w procesie wychowania oraz wesprzeć pozycję dziecka w
rodzinie między innymi poprzez naukę komunikacji z dziećmi.
 Program zajęć wyrównawczych ma on celu pomoc dzieciom/młodzieży mającym
trudności w nauce – wyrównywanie braków edukacyjnych, eliminowanie niepowodzeń
szkolnych oraz stworzenie możliwości rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych
możliwości.

13

Dzieci i młodzież w ramach działań świetlicy mają zapewniony jeden posiłek dziennie
oraz w miarę posiadanych środków odzież dostosowaną do pory roku oraz uzupełniane
wyposażenie szkolne.
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
w godzinach od 14.00 – 18.00, a w czasie wakacji oraz ferii zimowych zajęcia odbywają
się od godz. 9.00 do 13.00 i kończą obiadem w stołówce charytatywnej Fundacji.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
OODZIAŁ OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE
ul. Nowowiejskiego 15 42-200 Częstochowa
tel./fax 034 324-47-50 biuro@tpdoo.org ; www.tpdoo.org
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Częstochowie prowadzi placówki
opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego:
 Ośrodek Adopcyjny ul. Nowowiejskiego 3
 Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 1 ul. Sikorskiego 56
 Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 2 ul. Kwiatkowskiego 3 m 1
 Środowiskowe Ognisko Wychowawcze nr 4 ul. Ludowa 58
 Świetlicę Socjoterapeutyczną ul. Nowowiejskiego 15
 Społeczne Centrum Rodziny i Praw Dziecka ul. Kwiatkowskiego 3 Społeczny
Ośrodek Profilaktyki oraz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży
 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy w Olsztynie k/Częstochowy
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy opiekuje się rodzinami wielodzietnymi,
dziećmi z rodzin rozbitych, zagrożonych patologią społeczną, dziećmi , które potrzebują
wsparcia finansowego oraz materialnego.
Stowarzyszenie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, opieki i wychowania,
edukacji i nauki, profilaktyki zdrowotnej, ekologii, kultury, oświaty oraz sportu, turystyki
i rekreacji.
Placówki organizują zajęcia wyrównawcze dla słabszych uczniów, przyczyniając się
do likwidowania deficytów w nauce, szczególnie wśród podopiecznych pochodzących
z
rodzin
biednych,
patologicznych
i
niewydolnych
wychowawczo.
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CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO
OGNISK WYCHOWAWCZYCH
ul. Warszawska 13 42-202 Częstochowa
tel. 34 363 22 10 ; 530-304-308
Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych pełni funkcję opiekuńczą,
wychowawczą i dydaktyczną w sposób ciągły i zorganizowany, z której korzysta zwykle
stała liczba dzieci i młodzieży. Są to dzieci z problemami emocjonalnymi i
socjalizacyjnymi, szukające azylu, wsparcia, pomocy. Ogniska realizują cele i zadania
poprzez pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych oraz
propagowanie rożnych form spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i akceptowany
społecznie w gronie zaufanych przyjaciół. Organizuje czas wolny (ferie zimowe, wyjazdy
wakacyjne). Zapewnia dzieciom codziennie posiłki, pomoc w kompensowaniu braków
edukacyjnych, naukę języków obcych, prowadzi zajęcia w formie programów
profilaktyczno - wychowawczych, które zapobiegają patologii społecznej, narkomanii,
alkoholizmowi, nałogowi tytoniowemu. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną prowadzi we
własnym zakresie. Rejonem działania jest głownie dzielnica Stary rynek – Zawodzie.
Częstochowskie Towarzystwo Ognisk Wychowawczych w ramach działalności statutowej
prowadzi dwie świetlice:



„Otwarte Drzwi” skupia dzieci do trzynastego roku życia, jest otwarta codziennie od
13.30 do 17.30
„Nasza Dziupla” skupia dzieci powyżej trzynastego roku życia, jest otwarta
codziennie od 17.30 do 20.30 oraz w soboty – wtedy młodzież uczęszcza na
zajęcia sportowe

ŚRODOWISKOWE OGNISKA WYCHOWAWCZE „SKAUT”
PRZY KOMENDZIE ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
siedziba: ul. Wilsona 34 42-200 Częstochowa tel. 34 387 10 18
hufiec@czestochowa.zhp.pl ; https://czestochowa.zhp.pl/
 dane ze strony internetowej ZHP – brak kontaktu z placówką

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze SKAUT I
Dom Harcerza 1 ul. Wilsona 34
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze SKAUT II
Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Żabia 1
tel. do szkoły: 34 324 62 24
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze SKAUT IIII
Szkoła Podstawowa nr 52 ul. Powstańców Warszawy 144a
tel. do szkoły: 34 365 99 19
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Środowiskowe Ognisko Wychowawcze jest placówką wsparcia dziennego, którego misją
jest profesjonalna pomoc dzieciom, młodzieży i ich rodzinom poprzez kompleksowe
oddziaływania profilaktyczno-terapeutyczne, opiekuńczo-wychowawcze oraz
konsultacyjno-doradcze. Celem placówki jest wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci
oraz wspieranie dalszego ich rozwoju. Ognisko zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc
w nauce, szeroką ofertę zajęć o charakterze artystycznym, sportowym i edukacyjnym.
Do głównych zadań ogniska należy:



zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze,
zagrożonej demoralizacja, przestępczością, uzależnieniami,
wsparcie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji.

POMOC OSOBOM
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
FUNDACJA „OCZAMI BRATA”
Biuro: ul. Łukasińskiego 40 42-200 Częstochowa
Siedziba: ul. Brzezińska 47/59/2 42-208 Częstochowa
tel. 533-527-368 ; 788-448-039
biuro@oczamibrata.pl ; http://oczamibrata.pl
Fundacja prowadzi:
 pracownie aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób
z niepełnosprawnością,
 mieszkania wspomagano-treningowe,
 Specjalistyczno-Opiekuńczą Placówkę Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży,
 Teatr Oczami Brata,
 warsztaty artystyczne dla osób o różnej sprawności,
 projekt „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”,
 promuje twórczość uzdolnionych osób z niepełnosprawnością,
 organizuje społeczność lokalną i promuje wolontariat,
 przeprowadza projekt DOWN-LOVE - warsztaty z uczniami szkół, studentami na
temat niepełnosprawności,
 współrealizuje projekt „Biuro Aktywizacji Społecznej”, wdrażając model asystentury
społecznej,
 realizuje usługi przerwy wytchnieniowej dla opiekunów faktycznych osób zależnych
 razem z Miastem Częstochowa założyła Spółdzielnię Socjalną „Jasne, że
alternatywa 21”.
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Zespół Fundacji Oczami Brata tworzą osoby posiadające wykształcenie, wiedzę
i doświadczenie w zakresie pracy socjalnej, poradnictwa i wsparcia osób starszych
i niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych. Pracownicy Fundacji mają również bogate
doświadczenie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością. W działania
realizowane przez organizację angażuje się ponad 600 wolontariuszy.
Fundacja współpracuje z przeszło 50 organizacjami i instytucjami.
Specjalistyczno-Opiekuńcza Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży
powstała w styczniu 2016 roku. Placówka jest miejscem, w którym odbywa się
rehabilitacja psychospołeczna dzieci, młodzieży ale i osób z niepełnosprawnością. Zajęcia
prowadzi wykwalifikowany wychowawca. W ramach zajęć uczestnicy nabywają większej
sprawności oraz zaradności w życiu osobistym przez co poprawiają się ich relacje
interpersonalne.
Placówka działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15.

CENTRUM POMOCY DZIECKU NIEPEŁNOSPRAWNEMU
I JEGO RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Jasnogórska 36 42-202 Częstochowa
tel. 34 361 59 43
http://mops.czestochowa.pl/
Ośrodek działający w strukturze MOPS w Częstochowie. Tworzy go szeroka grupa
specjalistów, w skład której wchodzą: lekarz specjalista rehabilitacji medycznej, psycholog,
opiekun medyczny, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy oraz oligofrenopedagodzy.
Celem działania placówki jest:
 umożliwienie korzystania z wieloprofilowej terapii przez dzieci i młodzież z
niepełnosprawnością ruchową oraz umysłową,
 wsparcie rodziców oraz możliwość skorzystania z konsultacji i porad
Z usług Centrum mogą korzystać tylko mieszkańcy Częstochowy.
Praktyka rehabilitacyjno-terapeutyczno-opiekuńcza realizowana jest w czterech
strukturach organizacyjnych:

DOM DZIENNEGO POBYTU IM. MISIA I MARGOLCI
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Wychowankowie domu to dzieci i młodzież w wieku od 2,5 do 25 roku życia
z możliwością przedłużenia dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych:
 z niepełnosprawnością ruchową,
 z opóźnieniem rozwoju psycho- ruchowego, w tym ze sprzężeniami
 z zaburzeniami neurologicznymi
 z nieprawidłowym rozwojem ze względu na wysokie ryzyko okołoporodowe
 z zespołami genetycznymi
 z zaburzeniami rozwoju o nieustalonej etiologii i inne
Zadania domu dziennego pobytu:
 podniesienie poziomu ogólnego funkcjonowania zaburzonych obszarów;
 kompensowanie braków rozwojowych;
 rozwój aktywności własnej;
 wypracowanie samodzielności dziecka na miarę jego możliwości;
 rozwijanie chęci poznawania otaczającego świata;
 rozwój postaw komunikacyjnych (w tym komunikacji wspomagającej
i alternatywnej);
 zwiększenie stopnia integracji społecznej i nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.
Warunkiem przyjęcia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
Każde dziecko ma zapewniony ciepły posiłek dziennie.

OŚRODEK REHABILITACJI USPRAWNIAJĄCEJ
Zapewnia indywidualną rehabilitację dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami rozwoju
psychoruchowego, w wieku od narodzin do 18 roku życia.
Głównym zadaniem Ośrodka jest wczesna interwencja terapeutyczna osób wymagających
ciągłej, indywidualnej rehabilitacji.
Opieką obejmowane są głównie dzieci z:
 mózgowym porażeniem dziecięcym,
 zaburzeniami psychoruchowymi,
 wszelkimi wadami genetycznymi,
 wadami rozwojowymi,
 chorobami mięśni,
 urazami i stanami pooperacyjnymi,
 dysfunkcjami narządów słuchu, wzroku, mowy,
 zaburzeniami integracji sensorycznej,
 zaburzeniami ze spektrum autyzmu.




Warunkiem przyjęcia do jest posiadanie aktualnego orzeczenia o
niepełnosprawności.
Dzieci do 1 roku życia mogą korzystać z usług bez orzeczenia.
W przypadku nagłej utraty sprawności ruchowej (np. po wypadku, operacji) możliwe
jest przyjęcie na rehabilitację na okres nie przekraczający 1 roku bez konieczności
posiadania orzeczenia.
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Terapia odbywa się na podstawie diagnozy, zlecenia od lekarza rehabilitacji
pracującego w ośrodku oraz decyzji przyznającej prawo korzystania z usług
ośrodka.
Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny, wieloprofilowy program
terapeutyczny.
W Centrum prowadzony jest także instruktaż terapeutyczny dla rodziców, aby mogli
kontynuować rehabilitację w warunkach domowych.

OŚRODEK KONSULTACJI I PORADNICTWA
Oferta Ośrodka obejmuje:
 wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania dziecka, na podstawie której ustala
się odpowiednie formy pomocy dziecku i rodzinie;
 nieodpłatne indywidualne zajęcia wspomagające rozwój prowadzone przez
psychologa, logopedę, pedagoga,
 instruktaż dla rodziców – opanowanie umiejętności potrzebnych do wspomagania
rozwoju dziecka (zabaw i ćwiczeń)
 porady i konsultacje dla rodziców mające na celu dostarczenie informacji
dotyczących problemów rozwojowych i możliwości ich dziecka; dostępnych metod
stymulacji rozwoju; oferty różnych placówek pomocowych i oświatowych.
Placówka prowadzi nieodpłatne indywidualne zajęcia wspomagające rozwój dzieci
i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat:
 zagrożonych niepełnosprawnością,
 z ogólnymi zaburzeniami ruchowymi
 z ogólnymi zaburzeniami psychoruchowymi
 z mikrodeficytami rozwoju (parcjalne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego)
Orzeczenie o niepełnosprawności nie jest wymagane.
Dzieci kwalifikowane są do udziału w zajęciach indywidualnych na podstawie konsultacji
z psychologiem i logopedą (nie jest wymagane skierowanie).

KLUB DZIECKA I RODZICA „SŁONECZKO”
tel. 34 361 59 43
Do zadań klubu należy:
 prowadzenie dla dzieci zajęć terapeutycznych przez oligofrenopedagoga,
psychologa, logopedę i muzykoterapeutę w małych grupach wiekowo-rozwojowych
(3-6 dzieci);
 tworzenie miejsca przyjaznego rodzinie, gdzie rodzic może skorzystać z instruktażu
i konsultacji ze specjalistami, włączyć się w zajęcia z własnym dzieckiem,
zintegrować oraz nawiązać kontakty z innymi rodzinami posiadającymi dzieci ze
zbliżonymi problemami.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, a także dzieci
bez orzeczenia z różnorakimi problemami rozwojowymi.
Dzieci kwalifikowane są do udziału w zajęciach grupowych w Klubie na podstawie:
 wcześniejszych konsultacji z psychologiem, logopedą, pedagogiem (nie jest wymagane
skierowanie)
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ustaleń z koordynatorem Klubu dotyczących funkcjonowania na dany moment
odpowiedniej grupy najbardziej dostosowanej do poziomu funkcjonowania danego
dziecka.
Zajęcia w Klubie realizowane są w formie zabawy, z wykorzystaniem specjalistycznych
metody i form pracy, a cele terapeutyczne są dostosowane do indywidualnych potrzeb
dzieci.
Cyklicznie odbywają się między innymi: warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne,
zabawy z psem oraz wycieczki integracyjno- edukacyjne.



POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
„KOŁO” W CZĘSTOCHOWIE
ul. Waszyngtona 69/71 42-200 Częstochowa
tel: 509 774 987, tel. 509 38 1391 www.apel.czest.pl
Stowarzyszenie zgodnie ze statutem zajmuje się działalnością na rzecz osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzi dla swoich podopiecznych klub środowiskowy
(od 2000 roku), organizuje spotkania okolicznościowe, świąteczne, sportowe, turnusy
rehabilitacyjno-wypoczynkowe, zimowiska, wycieczki, biwaki, festiwale. Całorocznie
oferuje zajęcia na basenie.
Placówka prowadzi „ Częstochowskie Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”,
w skład którego wchodzą:






Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie
przy ulicy Focha 71a.
Hostel
Mieszkania chronione
Mieszkania adaptacyjne
Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności oferuje:









pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami psychicznymi
i ich rodzinom w każdej grupie wiekowej
opiekę dzienną, opiekę całodobową, zajęcia świetlicowe
aktywizację zawodową
poradnictwo prawne, podatkowe, psychologiczne
rehabilitację społeczną, zawodową, leczniczą
konsultacje lekarza psychiatry i rehabilitacji
terapia zajęciową
organizację wypoczynku letniego, zimowego
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zajęcia warsztatowe: plastyczne, artystyczne, komputerowe, teatralne.

Celem działalności Domu Dziennego Pobytu jest zapewnienie terapii w pracowniach
na wzór terapii zajęciowej, dzięki którym wychowankowie mogą doskonalić swoją
sprawność psychoruchową.
Podopieczni otrzymują pomoc w usamodzielnianiu, aktywnym uczestnictwie w życiu
społecznym i ciągłym doskonaleniu podstawowych umiejętności.
Godziny pracy Domu: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-18.00
W strukturach Domu Dziennego Pobytu funkcjonują:
1. Pracownia tkacko – krawiecka
2. Pracownia snycersko – stolarska
3. Pracownia komunikacji społecznej
4. Pracownia plastyczna
5. Pracownia wyrobów artystycznych
6. Pracownia umiejętności społecznych
Poza zajęciami prowadzonymi w ramach pracowni Dom Dziennego Pobytu prowadzi
dla podopiecznych dodatkowe terapie takie jak;
 terapia stymulowania rozwoju – Biofeedback,
 hipoterapia
 dogoterapia.
Wychowankowie uczestniczą w licznych zajęciach usprawniających ich kondycję fizyczną
Odbywają się także liczne treningi umiejętności budżetowych, treningi porządkowe,
treningi aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty muzyczne czy malarskie.
W Domu Dziennego Pobytu funkcjonuje sekcja kulinarna, która cotygodniowo
przeprowadza warsztaty kulinarne, na których przygotowywane są przez podopiecznych
własnoręczne, różnorodne dania i potrawy.

CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PROFILAKTYKI
SPOŁECZNEJ
ul. Rejtana 7B 42-200 Częstochowa
tel/fax 34 363 97 54 biuro@cztps.eu https://cztps.eu
Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej prowadzi działalność na rzecz ogółu
społeczności, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.
Prowadzi działalność wychowawczą skierowaną do dzieci i młodzieży
m.in. uzależnionej od środków psychoaktywnych.
Udziela wsparcia oraz interdyscyplinarnej pomocy osobom i rodzinom doznającym
przemocy domowej lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.
Placówki prowadzone przez CTPS:
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MŁODZIEŻOWY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ
tel. 34 363 97 57 ; 730 483 874
 Ośrodek prowadzi terapię długoterminową 9-12 miesięczną dla młodzieży w wieku
13-19 roku życia uzależnioną od substancji psychoaktywnych.
 W tym czasie prowadzone są zajęcia terapeutycznej w formie grupowej,
warsztatowej oraz zindywidualizowana praca z terapeutą prowadzącym.
 Ośrodek jest koedukacyjny. Dysponuje 26 miejscami.
 Na terenie placówki młodzież ma możliwość kontynuowania nauki szkolnej
na każdym etapie edukacji.
Przy przyjęciu dziecka do ośrodka wymagana jest od rodziców deklaracja o współpracy
i uczestnictwie w programie terapii rodzin. Realizowany program zakłada regularne,
comiesięczne dwudniowe spotkania w ośrodku (sobota, niedziela).
CZĘSTOCHOWSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
tel. 34 366 31 21
Podstawowym celem działalności placówki jest udzielanie natychmiastowej
specjalistycznej pomocy, w szczególności:
 psychologicznej,
 pedagogicznej,
 socjalnej,
 prawnej
dla osób i rodzin w sytuacji kryzysowej, a w sytuacjach uzasadnionych także schronienia.
Pomoc skierowana jest do mieszkańców miasta Częstochowy znajdujących się w szeroko
rozumianym kryzysie, a w szczególności do:
 osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
 osób po próbach samobójczych i ich rodzin,
 osób przeżywających utratę kogoś bliskiego,
 osób przeżywających gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utratę pracy,
zdradę współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą),
 osób przeżywających trudności małżeńskie lub partnerskie,
 rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi ,
 osób przeciążonych psychicznie,
 osób żyjących w stanie przewlekłego stresu,
 osób obarczonych następstwami wielu trudnych zdarzeń doświadczonych klęską
żywiołową lub katastrofą.
W CCIK działa Poradnia Rodzinna, której działania opierają się na:
Przeprowadzaniu interwencji kryzysowych dla osób przeżywających kryzysy osobiste,
małżeńskie i rodzinne.
Udzielaniu pomocy małżeństwom i rodzinom w rozwijaniu umiejętności budowania
prawidłowych kontaktów międzyosobowych w ramach profilaktyki rozwodów,
realizowanych poprzez:
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porady i konsultacje z zakresu poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego,
mediacje,
zajęcia psychoedukacyjne z zakresu psychologii komunikacji.

Wspieraniu rodziców i wychowawców w pełnieniu ról rodzicielskich i wychowawczych
poprzez:
 porady i konsultacje pedagogiczne,
 organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności wychowawczych
 prowadzenie grup wsparcia dla rodziców adopcyjnych.
Pomocy rodzicom i wychowawcom w przygotowaniu dzieci i młodzieży
do odpowiedzialnego życia w małżeństwie i rodzinie poprzez:
 porady i konsultacje psychologiczne i pedagogiczne,
 organizowanie zajęć psychoedukacyjnych.
Pomocy w rozwiązywaniu konfliktów poprzez prowadzenie mediacji.
Poradnictwie dla osób uzależnionych i ich rodzin
Prowadzeniu interwencji telefonicznych.

CAŁODOBOWA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
„PRZYSTANEK BARDO”
ul. Bardowskiego 27b m.13/14 tel. 34/328-62-72
„Przystanek Bardo” to dom dla 11- dzieci, które zostały pozbawione częściowo lub całkowicie
opieki rodzicielskiej. Celem placówki jest nauczenie młodych ludzi samodzielności, pełnienia ról
społecznych, prowadzenia własnego gospodarstwa domowego oraz dysponowania własnym
budżetem.

OŚRODEK WYCHOWAWCZO-REWALIDACYJNY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ
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aleja Pokoju 13 42-200 Częstochowa
tel. 570-889-001, 570-889-002
jatopotrafie@hotmail.com ; sekretariat@pzn-czestochowa.idsl.pl;
http://pzn-czestochowa.neostrada.pl/
Ośrodek zajmuje się m. in.:
- diagnozą psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży z problemem wzrokowym,
- terapią i rehabilitacją,
- profilaktyką,
- nauką pisma Braille'a, nauką orientacji przestrzennej,
- edukacją dla dzieci i młodzieży oraz dla rodziców i nauczycieli,
- konsultacjami dla rodziców i nauczycieli,
- organizowaniem szkoleń dla nauczycieli,
- organizowaniem turnusów rehabilitacyjnych, szkoleniowych i wypoczynkowych.

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
aleja Pokoju 13 42-200 Częstochowa
tel. 570-889-001, 570-889-002
jatopotrafie@hotmail.com ; sekretariat@pzn-czestochowa.idsl.pl;
http://pzn-czestochowa.neostrada.pl/
Placówka obejmuje opieką ponad 200 dzieci i młodych osób niewidomych i
słabowidzących w wieku 0-24 lat. Świadczy bezpłatne usługi dla dzieci i młodzieży
niewidomej i słabo widzącej oraz jej rodziców i nauczycieli.
Prowadzi działalność w zakresie:
- diagnozy psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży z problemem wzrokowym
- terapii pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej oraz rehabilitacji ruchowej i
wzroku
- profilaktyki i higieny wzroku
- nauki pisma punktowego Braille'a dla dzieci, rodziców i nauczycieli
- organizowanie kursów orientacji przestrzennej dla dzieci i młodzieży niewidomej,
podejmującej naukę szkolną
- konsultacji dla rodziców i nauczycieli, dzieci i młodzieży niewidomej i słabo widzącej
Dysponuje:
- obszerną bazą materialno – techniczną
- gabinetem terapii pedagogicznej
- gabinetem psychologicznym i terapii widzenia
- gabinetem rehabilitacji ruchowej
- salą doświadczania świata
- pomieszczeniem do nauki czynności dnia codziennego
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Organizuje:
- turnusy rehabilitacyjne
- wyjazdy szkoleniowe dla nowoprzyjętych członków
- obozy sportowo – rekreacyjne
- imprezy okolicznościowe

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
ul. Gen. Orlik-Ruckemanna 17, 42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 361 60 61, fax: +48 34 361 60 61 www.pzg.slask.pl
Działalność Związku obejmuje edukację, rehabilitację, oferowanie usług pomocy prawnej
i reprezentowanie społeczności niesłyszących, niedosłyszących oraz osób z wadami
mowy wobec władz oraz innych instytucji i organizacji.

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK DIAGNOZY I REHABILITACJI
DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU POLSKIEGO ZWIĄZKU
GŁUCHYCH
ul. Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa
tel.: +48343631888, fax:+48343631888,
email: pzg_czwadzieci@op.pl, www.pzgcz.org

W ramach specjalistycznego ośrodka działają:
 poradnia audiologiczna,
 poradnia logopedyczna,

poradnia otorynolaryngologiczna
 poradnia psychologiczna
 poradnia rehabilitacji słuchu i mowy
Ośrodek realizuje programy zdrowotne, a także projekty w ramach których udziela
wsparcia w zakresie:
 stymulowania i rozwijania kompetencji psychofizycznych - zajęcia indywidualne
 rozwijania mowy biernej i czynnej - zajęcia indywidualne
 wychowania słuchowego- zajęcia indywidualne
 tolerancji, akceptacji, integracji- zajęcia grupowe
Ośrodek realizuje również bezpłatny program Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka.

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
NIEPEŁNOSPRAWNEJ RUCHOWO „RAZEM”
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ul. Jasnogórska 36, 42-200 Częstochowa
tel: 500 670 313 biuro@spdrazem.org ; https://spdrazem.org/
 Dane niepotwierdzone – brak kontaktu z placówką
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez:
 organizowanie rehabilitacji medycznej i społecznej
 organizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,
 ochronę i promocję zdrowia, poprawę kondycji fizycznej
 naukę, edukację i wychowanie osób niepełnosprawnych,
 organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej,
 integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku z ich zdrowymi
rówieśnikami,
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie leczenia
schorzeń narządów ruchu,
 popularyzowanie, organizowanie oraz inicjowanie nowych form terapii, wypoczynku,
nauki, opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo,
 nawiązywanie kontaktów z ośrodkami leczenia, stowarzyszeniami w kraju i za
granicą (nowe metody leczenia),
 świadczenie pomocy społecznej rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
ruchowo,
 prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in.
w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności
rehabilitacyjno – rekreacyjnej, sportowej, turystycznej organizowanie dowozu itp.,

POMOC OSOBOM UZALEŻNIONYM
i WSPÓŁUZALEŻNIONYM
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CZĘSTOCHOWSKIE TOWARZYSTWO RODZIN
I PRZYJACIÓŁ DZIECI UZALEŻNIONYCH "POWRÓT Z U"
ul. Wiolinowa 1 42-200 Częstochowa

tel 34 324 60 97

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci uzależnionych „Powrót z U” to:
NZOZ Ośrodek Profilaktyczno-Społeczny dla Uzależnionych w ramach którego
funkcjonują:





Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
Poradnia Antynikotynowa
Hostel „Powrót z U”

W ośrodku można uzyskać pomoc w zakresie:




porad i konsultacji,
uzyskania miejsca w ośrodkach leczących uzależnienia
skierowania do szpitala na detoksykacje

W ośrodku prowadzi się terapie grupową , indywidualną, terapie rodzin dotkniętych
uzależnieniem,
Wymagane jest skierowanie do Poradni. Dotyczy to wszystkich pacjentów poradni
antynikotynowej oraz następujących pacjentów poradni terapii uzależnień: seksoholików,
pracoholików, jedzenioholików, hazardzistów, osób uzależnionych od komputera oraz
wszystkich współuzależnionych. Przyjmujemy skierowania od lekarza pierwszego kontaktu
oraz psychiatrów

STOWARZYSZENIE MONAR
PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ
ul. Ogrodowa 66 42-202 Częstochowa
tel. 34 365 48 99, 34 324 32 56, 34 368 24 60
czestochowaporadnia@monar.org ; www.monar.czest.pl
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Stowarzyszenie MONAR prowadzi programy profilaktyczne oraz informacyjno-edukacyjne
dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, lansując życie wolne od środków odurzających.
W monarowskich młodzieżowych klubach i ośrodkach profilaktyki, poradę i profesjonalną
pomoc w sprawach dzieci i młodzieży, mogą uzyskać także rodzice i opiekunowie.
W Poradniach Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR można bez skierowań i innych
zbędnych formalności, bezpłatnie i poufnie:
 uzyskać poradę lekarza psychiatry lub psychologa,
 otrzymać w razie potrzeby skierowanie na oddział detoksykacyjny lub do ośrodka
stacjonarnego.
 skorzystać z programów edukacyjnych,
 terapii indywidualnej i grupowej.
W większości monarowskich poradni można uzyskać poradę przez telefon, skorzystać
z pomocy prawnika i pracownika socjalnego.

OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI
ALKOHOLOWYMI
Ul. Sikorskiego 78, 42-200 Częstochowa
34 361 39 96 ; opopa@interia.pl
Program korekcyjno-edukacyjny dla osób nadużywających alkoholu. Oddział opieki
nad osobami w stanie nietrzeźwości, czynny całodobowo.
Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej prowadzi:




grupę wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
telefon zaufania „niebieska linia”,
poradnictwo prawne

PRZEMOC W RODZINIE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
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SEKCJA POMOCY SPECJALISTYCZNEJ DLA OSÓB
ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 42-217 Częstochowa
34 372 42 02 ; 34 372 42 38 ; 34 372 42 10

Terapia krótkoterminowa w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach:





terapia z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
terapia z osobami stosującymi przemoc w rodzinie
terapia z osobami po próbach samobójczych, z problemem autoagresji,
samookaleczenia
terapia z osobami w żałobie

Konsultacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Konsultacje dla osób będących świadkami przemocy w rodzinie
Realizacja procedury „Niebieskiej karty”
Pomoc jest udzielana bezpłatnie, skierowana jest do mieszkańców Gminy i Miasta
Częstochowy.
O problemie można anonimowo porozmawiać pod numerami telefonów:
 Niebieska Linia: 22 668 70 00
 Częstochowski Telefon Niebieskiej Linii: 800 163 102
Dla osób niepełnoletnich:
 bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
 pomoc Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
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