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Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

              NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022, to druga edycja programu na kolejne lata. 
Pierwsza obowiązywała w latach 2011-2015. Program  określa strategię działań mających na celu:
1.  zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki  
     zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
2.  kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności  
     zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
               
Podmiotami biorącymi udział w realizacji Programu są ministrowie właściwi ze względu na cele Programu, w szcze-
gólności ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, zabezpieczenia społecznego, rodziny, pracy, oświaty i wychowania, 
spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz obrony narodowej; Narodowy Fundusz Zdrowia; samorządy województw, 
powiatów i gmin.
 
W realizacji zadań wynikających z Programu mogą uczestniczyć również organizacje społeczne, stowarzyszenia, 
fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin,  
a także inne podmioty, które zakresem swojej działalności obejmują cele i zadania Programu.
 
Celami głównymi Programu są:
1.  zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb;
2.  prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami  
     psychicznymi;
3.  monitorowanie i ocena skuteczności działań realizowanych w ramach Programu.

               OSWOIĆ LĘK – CHARAKTERYSTYKA ZABURZEŃ LĘKOWYCH  
               I ICH LECZENIE 
Lęk jest emocją, która występując w rzeczywistej sytuacji zagrożenia pełni funkcje adaptacyjną. Pomaga odpowiednio 
zareagować np. w sytuacji zagrożenia życia. Lęk pojawiający się w sytuacji nie zagrażającej człowiekowi, bez wyraźnej 
przyczyny, stale utrzymujący się niepokój ma charakter dysfunkcyjny, upośledza funkcjonowanie i jest charakterystyczną 
cechą zaburzeń lękowych. 

Zaburzenia lękowe są zaliczane do najczęstszych zaburzeń psychicznych. Rozpowszechnienie w ciągu całego życia się-
ga 15-30%, zaburzenia lękowe z napadami paniki dotyczą ok. 2 % populacji. Ujawniają się najczęściej między 20-30 
r.ż. Mają niekorzystny przebieg samoistny. Bez leczenia do wygaśnięcia objawów dochodzi tylko u 20% przypadków.  
Ok. 50% pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń lękowych ma dodatkowe rozpoznanie innego zaburzenia lękowego lub 
zaburzenia depresyjnego.

Wśród objawów najbardziej charakterystycznych dominuje: martwienie się, uczucie zagrożenia, drażliwość, wewnętrz-
ny niepokój, trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci, poczucie odrealnienie, zmęczenie, niepokój ruchowy, 
suchość w ustach, kołatania i bóle w klatce piersiowej, tachykardia, zaburzenia rytmu serca, rozstrój żołądka i biegunka, 
częste oddawanie moczu, obfite pocenie się, chłodna i lepka skóra, zaczerwienienie lub bladość skóry. Pozostałe objawy 
jakie mogą wystąpić w lęku to hiperwentylacja, uczucie braku oddechu, gula w gardle, drętwienia, drżenie, bóle mięśni  
i głowy, uczucie ściskania, zaburzenia snu.

Wyodrębniono wiele rodzajów leku, przejawiających się w różnych sposób, jednak można wyróżnić kilka wspólnych 
elementów:
o  niepokój utrzymujący się przez długi okres czasu
o  trudności w uspokojeniu się 
o  nagłe uczucie paniki
o  nawracające myśli, które powodują niepokój
o  doświadczanie nieprzyjemnych stanów np. koszmarów po trudnych, traumatycznych wydarzeniach
o  objawy somatyczne np. problemy z sercem, układem oddechowym i inne
o  lęk może towarzyszyć niektórym chorobom somatycznym np. choroba Alzheimera.

W obowiązującej Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 zaburzenia 
lękowe ujmuje się jako zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną oraz wyróżnia się ich 
kilka rodzajów:
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1.  Zaburzenia lękowe w postaci fobii – należy do nich agorafobia, fobie społeczne oraz specyficzne postacie fobii.
2.  Inne zaburzenia lękowe – do tej grupy zalicza się zaburzenie lęku uogólnionego, lęk paniczny oraz zaburzenie  
     depresyjne i lękowe mieszane.
3.  Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne czyli nerwica natręctw.
4.  Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne – ostra reakcja na stres (ASD), zaburzenie stresowe pourazowe  
     (PTSD) i zaburzenia adaptacyjne jak np. krótka reakcja depresyjna.
5.  Zaburzenia dysocjacyjne – do tej grupy należą między innymi amnezja dysocjacyjna, fuga dysocjacyjna i osłupienie  
     dysocjacyjne (stupor).
6.  Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną – między innymi zaburzenie somatyzacyjne czy hipochondryczne.
7.  Inne zaburzenia nerwicowe – neurastenia i zespół depersonalizacji-derealizacji.

ZESPÓŁ LĘKU NAPADOWEGO 

Objawy charakterystyczne dla napadów paniki to uczucie przerażenia, nierealności, strach przed śmiercią, „zwariowa-
niem” oraz obawa przed utratą kontroli nad sobą. Do rozpoznania napadu paniki musimy stwierdzić wystąpienie przynaj-
mniej czterech z następujących objawów:  
o  uczucie kołatania lub ciężaru w okolicy serca,
o   zazwyczaj silne pocenie się,
o  drżenie rąk lub całego ciała,
o  przyspieszony i płytki oddech,
o  uczucie duszenia się,
o  ból lub ciężar w klatce piersiowej, nudności lub ciężar w jamie brzusznej,  
o  drętwienie lub mrowienie w kończynach,
o  uczucie gorąca lub dreszcze,
o  zawroty głowy lub uczucie omdlewania,
o  uczucie nierealności własnych przeżyć (zbliżone do depersonalizacji),
o  obawa o utratę zmysłów lub kontroli nad sobą,
o  lek przed śmiercią.

FOBIA

Fobia jest to trwały, nieracjonalny, nieproporcjonalny lęk, występujący w określonych sytuacjach, który pojawia się 
podczas kontaktu z konkretnym przedmiotem, osobą, zjawiskiem, zwierzęciem. Osoba z fobią wie, że lęk ma charak-
ter niezasadny i nadmierny, wie też co wywołuje u niej lęk, lecz mimo to unika przedmiotu fobii. Zdarza się, że samo  
wyobrażenie danej sytuacji czy przedmiotu fobii powoduje silny lęk, któremu zazwyczaj towarzyszą objawy wegetatyw-
ne. Najczęstsze postacie fobii to:  
o  agorafobia - lęk przestrzeni, przed miejscami lub sytuacjami, z których ucieczka może być trudna, lub w których  
    może nie być dostępna pomoc np. przed przebywaniem samemu, podróżą środkami transportu publicznego,  
o  klaustrofobia - lęk przed przebywaniem w zamkniętym pomieszczeniu,
o  fobia społeczna - lęk przed kompromitacją, obawa przed oceną i krytyką, upokorzeniem i unikanie, sytuacji ekspozycji  
    społecznej. Objawy fobii społecznej to czerwienienie się, drżenie rąk, nudności i obawa przed wymiotami, nagląca  
    potrzeba oddawania moczu lub stolca. 

ZABURZENIA LĘKOWE UOGÓLNIONE 

Zaburzenia lękowe uogólnione charakteryzują się długotrwałym występowaniem niepokoju, zagrożenia, obaw, mar-
twienia się, niemożność odprężenia się, trudności w koncentracji uwagi oraz dolegliwości bólowe głównie głowy, 
kończyn i kręgosłupa. Dodatkowo występują objawy takie jak biegunki, wzmożona potliwość, przyspieszone tętno, 
kołatanie serca, niepokój w nadbrzuszu, dolegliwości żołądkowe, nudności oraz trudności w zasypianiu i koszmary.  
Lęk występujący w zaburzeniach lękowych uogólnionych nie jest związany z sytuacjami zewnętrznymi, powoduje cier-
pienie oraz ograniczenie funkcjonowania społecznego, zawodowego lub w innych dziedzinach życia. Rozpoznanie ustala 
się na podstawie stwierdzenia, że objawy lękowe utrzymują się przynajmniej kilka tygodni, a zwykle kilka miesięcy a ich 
obraz kliniczny składa się z nadmiernych obaw (o przyszłość, poczucie „że coś złego się stanie”), napięcia mięśniowego 
(trudności w znalezieniu sobie miejsca, niezdolność do relaksu, napięciowe bóle głowy), nadmierne pobudzenie układu 
wegetatywnego (tychokardia, pocenie się). Co powoduje odczuwanie lęków:
o  zaburzenia występujące w rodzinie (nie oznacza to jednak iż automatycznie sami będziemy zmagać się 
    z zaburzeniami lękowymi),
o  stresujące wydarzenia np. śmierć bliskiej osoby, choroba, zmiana pracy, utrata pracy, poród, doświadczenie przemocy,
o  choroby somatyczne np. nowotwór, choroby serca, 

o  substancje psychoaktywne np. marihuana, dopalacze, alkohol, 
o  czynniki osobowościowe -  badacze twierdzą iż pewne cechy charakteru np. perfekcjonizm może  
    predystynować do lękowości. 

LECZENIE ZABURZEŃ LĘKOWYCH:

W łagodnych formach zaburzeń lękowych, aby pozbyć się męczącego poczucia niepokoju wystarczy zmiana trybu życia np. 
zmiana pracy lub miejsca zamieszkania. Kiedy jednak lęk jest mocno nasilony, występuje już długotrwale i w widoczny sposób 
paraliżuje życie i codzienne funkcjonowanie, należy działać kompleksowo i sięgnąć po profesjonalną pomoc psychologiczną 
i/lub psychiatryczną. Plan leczenia powinien uwzględniać preferencje chorego, nasilenie dysfunkcji, przewlekłość zabu-
rzeń, dostępność określonych metod. Można wyróżnić trzy zasadnicze metody leczenia w przypadku zaburzeń lękowych:
1.  samopomoc,
2.  psychoterapia,
3.  farmakoterapia.

Metody samopomocowe stanowią uzupełnienie dwóch pozostałych metod. Czytanie przez chorego odpowied-
niej literatury poświeconej tematowi zaburzeń lękowych (biblioterapia), uczestnictwo w grupach wsparcia dla osób 
z podobnymi trudnościami, może stanowić czynnik zabezpieczający.

Psychoedukacja chorego która dostarczy mu niezbędnej wiedzy na temat zaburzeń z którymi się boryka, stanowi pod-
stawę współpracy terapeutycznej oraz w znaczący sposób poprawia jakość życia chorego. Właściwa psychoedukacja 
powinna obejmować pojecie lęku, natury danego zaburzenia lękowego, jego przebiegu i zmian które mogą wystąpić 
podczas leczenia oraz rokowań. 

Psychoterapia może pomóc nie tylko w powrocie do równowagi dziś ale także zapobiec nawrotom choroby. Wykazu-
je ona wysoką skuteczność zwłaszcza w przypadku lekooporności. W  wielu przypadkach psychoterapia jest metodą 
dorównującą farmakoleczeniu. Wśród wielu metod psychologicznych wydaje się, iż najwyższa skuteczność ma podejście 
poznawczo-behawioralne. Podczas takiej terapii pacjent uczy się dostrzegać wzorce swojego myślenia i zachowania, które 
predysponują go do odczuwania lęku. Jeżeli wzorce te zostaną rozpoznane, pacjent może świadomie i celowo dokonać 
ich zmiany na takie, które redukują lęk, i wzmacniają umiejętności radzenia sobie z nim. Podczas terapii CBT pacjent 
pracuje nad zmianą sposobu myślenia na bardziej realistyczny i skupiony na rozwiązaniu problemu. 

Farmakoterapia stanowi podstawę leczenia zaburzeń lękowych o bardzo wysokim nasileniu, długotrwałych, które w 
znaczący sposób utrudniają codzienne funkcjonowanie, lub w sytuacji kiedy z różnych względów nie można podjąć 
psychoterapii. 

Gdy doświadczasz lęku:
o  odłóż na później poważne zmiany w życiu: mierzenie się z nimi jest trudne, także bez nasilonego lęku, więc jeśli  
    to możliwe, poważne decyzje takie jak przeprowadzka, czy zmiana pracy odłóż na czas, kiedy poczujesz się lepiej,
o  rozwiązuj konflikty w relacjach: kłopoty w związkach mogą przyczyniać się do lęku, dlatego rozwijaj umiejętność  
    otwartej komunikacji i rozwiązuj problemy w momencie gdy zaczynają narastać,
o  utrzymuj zdrowy styl życia: zdrowe odżywianie, regularne ćwiczenia fizyczne  i wysypianie się może pomóc  
    w radzeniu sobie z lękiem,
o  zrelaksuj się: znajdź czas na aktywności sprawiające Ci przyjemność jak czytanie, bieganie, medytacja, słuchanie  
    muzyki. Istnieje też wiele technik relaksacyjnych których można się nauczyć, w tym celu kup poradnik lub zapisz się  
    na odpowiedni kurs,
o  ogranicz spożycie alkoholu i używek: mogą one powodować długoterminowe problemy i utrudniać powrót do  
    zdrowia. Dobrym pomysłem jest też unikanie substancji stymulujących, w szczególności nadmiaru kofeiny i podob 
    nych jej substancji zawartych np. w napojach energetycznych.

               ZABURZENIA ADAPTACYJNE – CZYM SĄ I JAK SOBIE  
               Z NIMI RADZIĆ ?
Zaburzenia adaptacyjne (przystosowawcze) to pewnego rodzaju reakcja organizmu na wydarzenia życiowe. Wydarzenia 
te są dla człowieka stresujące, przy czym ich rodzaj i natężenie nie jest niezwykłe, nie ma cech katastrofy. Są to sytuacje 
bardzo trudne (nagła i/lub poważna choroba, strata bliskiej osoby, zmiana miejsca zamieszkania, utrata pracy, statusu 
społecznego) lecz nie przekraczająca tzw. zwykłego ludzkiego doświadczenia. 
Zaburzenia adaptacyjne w medycznej klasyfikacji ICD-10 widnieją w jednej grupie wraz z problemem ostrej reakcji na 
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stres. Choć obie jednostki odróżniają od siebie znaczące różnice, to jednak łączy je jeden wspólny mianownik, którym 
są właśnie stresujące sytuacje.

OBJAWY

Objawy zaburzeń adaptacyjnych to:
o  obniżony nastrój
o  lęk
o  bezsenność
o  zamartwianie się
o  upośledzenie funkcjonowania społecznego i zawodowego
o  rzadko, ale również zachowanie o charakterze gwałtownym, wybuchy agresji

Objawy te pojawiają się w niedługim czasie od zadziałania stresora, trwają zwykle kilka miesięcy. U różnych ludzi zabu-
rzenia adaptacyjne przebiegać mogą odmiennie – z tego powodu wymienia się kilka ich rodzajów. Są nimi:
o  krótka reakcja depresyjna,
o  reakcja depresyjna przedłużona,
o  reakcja mieszana depresyjno-lękowa,
o  zaburzenia adaptacyjne głównie z zaburzeniami innych emocji,
o  zaburzenia adaptacyjne głównie z zaburzeniami zachowania,
o  zaburzenia adaptacyjne z mieszanymi zaburzeniami zachowania i emocji,
o  zaburzenia adaptacyjne z określonymi objawami dominującymi (w ich przypadku dość często pojawiają się  
    u pacjentów objawy somatyczne, takie jak np. drżenie rąk, bóle mięśni, czy bóle brzucha).

LECZENIE 

Jeśli objawy zaburzeń adaptacyjnych przez dłuższy czas utrudniają działanie, mogą zacząć wpływać na jakość pracy,  
a nawet jej utrzymanie, sytuację rodzinną, finansową i psychiczną. W takim przypadku konieczna jest  konsultacja psy-
chologiczna lub psychiatryczna, mająca na celu diagnozę i rozpoczęcie odpowiedniej terapii, często wspieranej odpo-
wiednio dobranymi środkami farmakologicznymi mającymi działanie przeciwlękowe i poprawiające nastrój. Psycholo-
giczna terapia podtrzymująca pomoże zapobiec nawrotom zaburzeń adaptacyjnych po odstawieniu leków.

CZY ZABURZENIA ADAPTACYJNE TO TO SAMO CO DEPRESJA?

Z danych z literatury wynika, że około 50% pierwszych w życiu epizodów depresji poprzedzają trudne, stresujące wyda-
rzenia życiowe. Różnicowaniem tych dwóch jednostek chorobowych zajmuje się psychiatra. Czasami już rodzaj objawów 
pozwala na stwierdzenie czy jest to zaburzenie adaptacyjne (reakcja depresyjna), czy początek choroby psychicznej 
(depresji). Często jednak konieczna bywa dłuższa obserwacja przebiegu zaburzenia. W jednym jak i w drugim przypadku 
warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Współczesna psychiatria dysponuje lekami, które w znaczny sposób zmniej-
szają cierpienie i ból psychiczny. Nie powodują przy tym uzależnienia. Bardzo istotne jest również, w tych trudnych 
dla człowieka momentach, uzyskanie pomocy psychologicznej. Dobry przyjaciel potrafi słuchać, ale psycholog posiada 
umiejętności i szkolenie zawodowe, które pomagają bardziej efektywnie radzić sobie ze stresem, poznawać się i rozwijać.

              
               ZABURZENIA STRESOWE
W terminologii medycznej stres  jest zaburzeniem równowagi w jakiej znajduje się w danym monecie organizm,  spo-
wodowanym czynnikiem fizycznym lub psychologicznym. W sytuacji naturalnej stres jest zjawiskiem zdrowym, koniecz-
nym do życia, pozwala zmobilizować siły do walki z wyzwaniem. Elementy wywołujące stres psychologiczny nazywamy 
stresorami.

Zaburzenia stresowe stanowią nieadaptacyjne reakcje na ciężki, ostry lub przewlekły stres, które uniemożliwiają sku-
teczne radzenie sobie z nim, co w konsekwencji prowadzi do wystąpienia problemów w codziennym funkcjonowaniu. 
Ostra reakcja na stres powstaje w odpowiedzi na „wyjątkowo stresujące wydarzenie życiowe”. W zaburzeniach adapta-
cyjnych objawy rozpoczynają się w ciągu miesiąca od zadziałania stresującego wydarzenia, bądź wystąpienia trudnej 
sytuacji życiowej. Wśród objawów dominuje lęk, depresyjny nastrój, zamartwianie się, poczucie niemożności poradze-
nia sobie, zaplanowania, pozostawania w obecnej sytuacji, ograniczenie zdolności wykonywania codziennych czynno-
ści. Zaburzenia stresowe pourazowe najczęściej występują po krótkim czasie od stresującego wydarzenia lub sytuacji  
o charakterze wyjątkowo zagrażającym lub katastrofalnym. 

 
Objawy ostrego stresu:
o  podwyższone ciśnienie krwi,
o  przyśpieszenie pracy serca,
o  pobudzenie emocjonalne,
o  ból brzucha,
o  ból głowy,
o  przyśpieszony oddech,
o  „gęsia skórka”,
o  nagła suchość w ustach,
o  zwiększona ilość glukozy we krwi,
o  czerwienienie się,
o  nadmierne pocenie się,
o  uczucia gorąca.

FAZY STRESU

Według teorii Selye’go można wyróżnić trzy główne fazy stresu:
I.  Faza alarmowa - jest to alarmowa, pierwsza reakcja podczas zetknięcia się z sytuacją stresującą. Z powodu konfron-
tacji z nową zaistniałą sytuacją widoczne jest niedoświadczenie i zaskoczenie w trakcie tej fazy organizm przygotowuje 
się do intensywnej aktywności.
II.  Faza przystosowania inaczej odporności - organizm powoli uczy się radzić ze stresorem, ze stresującą sytuacją; jeśli 
organizm radzi sobie z zaistniałą trudną sytuacją, to wszystko może wrócić do normy; jeśli do tego nie dojdzie, to może 
nastąpić faza trzecia.
III.  Faza wyczerpania - przewlekły stres, będący przyczyną długotrwałego pobudzenia całego organizmu prowadzi do 
wyczerpania się zasobów odpornościowych organizmu; w końcowym efekcie może prowadzić to do chorób psychoso-
matycznych. Zdarzają się też przypadki, że długotrwały stres powoduje powstanie wielu chorób serca, które mogą się 
skończyć śmiercią danej osoby, np. poprzez zawał serca.

OSTRA REAKCJA NA STRES 
Jest to krótkotrwałe zaburzenie, doświadczane bezpośrednio po urazie, które trwa od 2 dni do 4 tygodni. Objawy to su-
biektywne poczucie odrętwienia, wyobcowania lub braku wrażliwości emocjonalnej, oszołomienie, wrażenie że świat się 
zmienił, jest nierealny, snopodobny, że dana osoba jest jak „za szybą”, inna, często towarzyszy niemożność przypomnie-
nia sobie istotnych aspektów urazu. Dodatkowo może wystąpić poczucie utraty kontaktu z własnym ciałem, poczucie 
bezradności, winy związanej ze zdarzeniem, niekiedy impulsywność, zachowania ryzykowne. 

ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO – PTSD 

Zespół stresu pourazowego jest związany z uczestnictwem w zdarzeniu szczególnie przerażającym lub stresującym, 
które wywołałoby skrajnie przerażające przeżycie u prawie każdego człowieka. Objawy są związane z ponownym 
intensywnym przeżywaniem, psychicznym odrętwieniem oraz stanami pobudzenia fizjologicznego. Mogą to być na-
trętne, uporczywe wspomnienia zdarzenia obejmujące myśli, powracające sny dotyczące zdarzenia, przeżywanie 
przykrości w sytuacji kontaktu na coś zewnętrznie lub wewnętrznie symbolizującego aspekt zdarzenia pourazowego, 
fizjologiczna reaktywność w sytuacji na wyżej wymienione wpływy, ponowne doświadczanie, natrętne myślenie o zda-
rzeniu. W następstwie zdarzenia mogą pojawić się trudności w zasypianiu, drażliwość i/lub wybuchy gniewu, trudno-
ści w koncentracji, nadmierna czujność. 35 Osoba z objawami PTSD zazwyczaj unika myśli oraz rozmów związanych  
z urazem, miejsc, ludzi, aktywności wywołujących wspomnienie urazu. Ma wrażenie odrzucania przez innych, doświad-
cza braku perspektyw na przyszłość, przejawia mniejszą aktywność w ważnych dziedzinach, cechuje ją ograniczone 
odczuwanie afektu. Leczenie: niekiedy konieczne jest udanie się do lekarza psychiatry i włączenie farmakoterapii.  
W leczeniu stosuje się leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, uspokajające, regulujące zaburzenia snu. Często, aby po-
radzić sobie z trudną sytuacją niezbędna jest psychoterapia (najczęściej behawioralno – poznawcza CBT). Jako leczenie 
wspomagające stosuje się treningi relaksacyjne, treningi oddychania przeponą, treningi asertywności.

               WSPARCIE OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI  
               NA RYNKU PRACY
Osoby z niepełnosprawnościami są jedną z grup w sposób szczególny zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
W stosunkowo najgorszej sytuacji są osoby z niepełnosprawnością psychiczną, cierpiące na zaburzenia psychiczne  
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i chorujące psychicznie. Doświadczają one odrzucenia zarówno na gruncie społecznym, rodzinnym jak i zawodowym.  
Z powodu lęku pracodawców  przed zatrudnieniem tych osób, a niekiedy z powodu braku wiary samych osób chorują-
cych psychicznie w możliwość podjęcia zatrudnienia. Dane GUS potwierdzają że poziom zatrudnienia osób chorujących 
psychicznie jest stale niezmiennie niski. 

Zatrudnienie osób chorujących psychicznie ma bardzo często charakter okresowy – związany z przebiegiem choroby. 
Kiedy samopoczucie jest lepsze, chory ma większą chęć do pracy, podejmuje dodatkowe aktywności. Sama praca jest 
jednak często czynnikiem stresującym, który tak samo może prowadzić do kolejnego epizodu choroby. Utrata pracy 
pociąga za sobą trudności na wielu płaszczyznach – społecznej, zawodowej, finansowej. Brak codziennych bodźców 
utrudnia także powrót do zdrowia. 

Wykluczenie społeczne w sferze zawodowej ujawniania się nie tylko w trudnościach ze znalezieniem i utrzymaniem 
pracy, ale także w niskim statusie zawodów, które wykonują osoby niepełnosprawne. To także problem degradacji za-
wodowej – podejmowania stanowisk pracy poniżej swoim kwalifikacji, czy wcześniej zajmowanych stanowisk. Sytuacja 
taka w spsósb oczywisty powoduje frustrację i trudniejszy powrót do zdrowia i w prostej drodze prowadzi do bierność 
zawodowej. Bariery w aktywności zawodowej znajdują się zarówno po stronie osób chorujących jak i pracodawców. 

Aktywizacja zawodowa została określona w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego jako jeden  
z głównych celów działania. Program zaznacza również koordynację działań pomocowych jako istotny element polityki 
społecznej wobec osób chorujących psychicznie i  z zaburzeniami psychicznymi. Urzędy zajmujące się pomocą społeczną 
na różnych poziomach: wojewódzkim czy lokalnym, tworzą programy polityki społecznej w których wyodrębniają rów-
nież działania pomocowe wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną. 

               ZASADY PRZYZNAWANIA RENTY Z TYTUŁU  
               NIEZDOLNOŚCI DO PRACY 
Według Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst 
z 2009 r., Dz. U. nr 153 poz.1227 z późn. zm.) prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczone-
mu, który spełnia łącznie następujące warunki: 
o  został uznany za niezdolnego do pracy, 
o  ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy, 
o  niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych 
(np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) lub nie później niż w 
ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 
Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do  
osoby, która spełnia łącznie następujące warunki: 
o  została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, 
o  spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, 
o  legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem  
    składkowym i nieskładkowym. 

W celu uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik powinien złożyć na 
piśmie lub ustnie wniosek do protokołu (druk ZUS Rp-1R). Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy może być 
zgłoszony u płatnika składek lub w innej jednostce uprawnionej do przyjmowania wniosków, a następnie przekazany do 
odpowiedniego organu rentowego. Może też być zgłoszony bezpośrednio w organie rentowym, właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, który zobowiązany jest wydać decyzję. 

Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć: 
o  kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), 
o  dokumenty na potwierdzenie przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, 
o  zaświadczenie pracodawcy o wysokości osiąganego wynagrodzenia (druk ZUS Rp-7) lub legitymację  
    ubezpieczeniową, zawierającą wpisy dotyczące zarobków, 
o  zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz ZUS N-9) wydane przez lekarza prowadzącego leczenie,  
    wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku, 
o  inną dokumentację medyczną będącą w posiadaniu osoby ubiegającej się o rentę, która może mieć  
    znaczenie dla wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS, 
o  wywiad zawodowy (formularz ZUS N-10), 
o  kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy, jeśli ubezpieczony zgłasza wniosek o rentę z tytułu  
    niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. 

Druki potrzebne do wystąpienia o ustalenie renty z tytułu niezdolności do pracy dostępne są  
nieodpłatnie w każdej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl.

ZASADY PRZYZNAWANIA RENTY SOCJALNEJ 

Na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. nr 135, poz. 1268 z póżn. zm.) od 1 paź-
dziernika 2003 r. organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest właściwa jednostka organizacyjna Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. W szczególnych przypadkach ten rodzaj renty wypłacany jest także przez inne organy eme-
rytalno-rentowe, np. KRUS. Renta socjalna przysługuje osobom spełniającym następujące kryteria:
o  całkowita niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, która powstała: 
o  przed ukończeniem 18. roku życia, 
o  w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, 
o  w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej. 

Podstawę do przyznania renty socjalnej, na wniosek zgłoszony po raz pierwszy po dniu 30.09.2003 r., stanowi także: 
o  orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
o  orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, 
o  orzeczenie lekarza orzecznika, wydane przed dniem 1 października 2003 r., uprawniające do renty socjalnej na  
    podstawie ustawy o pomocy społecznej.  

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniu do ulg oraz organi-
zację Zespołów ds. Orzekania regulują następujące przepisy: 
o  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie- 
    pełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz 92 z późn. zm.), 
o  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 23 grudnia 1998r., w sprawie wykazu powiatowych zespołów  
    ds. orzekania o niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 162, poz. 1148), 
o  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r., w sprawie kryteriów oceny  
    niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), 
o  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003r., w sprawie  
    orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328). 

Wśród rodzajów orzecznictwa o niepełnosprawności wyróżnia się: 
x  Orzecznictwo o niezdolności do pracy do celów rentowych - regulowane Ustawą z dnia 17 grudnia 1998 roku o eme-
ryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) realizowane przez: 
o  Lekarzy Orzeczników i Komisje Lekarskie ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), 
o  Lekarzy Rzeczoznawców i Komisje Lekarskie KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)-  
    dotyczy rolników i ich rodzin, 
o  Komisje Lekarskie MON (Ministerstwa Obrony Narodowej) i MSWiA (Ministerstwa Służb Wewnętrznych  
    i Administracji - dotyczy pracowników tzw. służb mundurowych (żołnierze, policjanci, celnicy) oraz ich rodzin. 

x  Orzecznictwo o niepełnosprawności do celów pozarentowych - regulowane ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz.92 z późn. 
zm.) realizowane przez Powiatowe lub Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Dwuinstancyjność orzecznictwa obowiązuje od 1997 roku. Osoby posiadające ważne, wydane przed wejściem  
w życie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz.92 z późn. zm.) orzeczenia ustalone przez:
o  Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (o jednej z trzech grup inwalidzkich), 
o  Lekarzy Orzeczników ZUS (o niezdolności do pracy), 
o  Lekarzy Rzeczoznawców KRUS (o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym),

mogą, lecz nie muszą, wystąpić do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z wnioskiem o ustalenie 
stopnia niepełnosprawności, który w dużym stopniu ułatwia korzystanie z różnego rodzaju ulg i uprawnień, gdyż orze-
czenia lekarzy wyżej wymienionych Orzeczników nie zawierają tych informacji.
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Tabela: stopnie niepełnosprawności wg rodzajów orzeczników. 

Powiatowy Zespół ds. 
Orzekania o Niepełno-

sprawnTości

Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych (ZUS)

Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego (KRUS)

Komisja lekarska ds. 
inwalidztwa i Zatrudnienia 
(dawny system orzekania)

Znaczny stopień niepełno-
sprawności

Całkowita niezdolność do 
pracy oraz samodzielnej 

egzystencji

Stała lub długotrwała 
niezdolność do pracy z 

prawem do zasiłku
I grupa inwalidzka

Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności

Całkowita niezdolność do 
pracy Nie występuje II grupa inwalidzka

Lekki stopień niepełno-
sprawności

Częściowa niezdolność do 
pracy oraz samodzielnej 

egzystencji

długotrwała niezdolność 
do pracy bez prawa do 
zasiłku pielęgnacyjnego

III grupa inwalidzka

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych, umoż-
liwiających: 
o  znalezienie zatrudnienia w zakładach pracy chronionej, aktywności zawodowej, znajdujących się na otwartym  
    rynku pracy i posiadających stanowiska przystosowane do niepełnosprawności, 
o  podjęcie szkolenia, 
o  uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, 
o  uzyskania ulg w opłatach za bilety PKP, PKS MZK oraz w zakresie opłat za abonament radiowo - telewizyjny  
    i abonament telefoniczny, 
o  dofinansowania do udziału w turnusie rehabilitacyjnym, 
o  dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i środków pomocniczych, 
o  dofinansowania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 
o  uzyskania ulg podatkowych, 
o  uzyskania wskazania do dodatkowej powierzchni oraz wskazania do otrzymania karty parkingowej. 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności poza ustaleniem niepełnosprawności osób poniżej 16 roku 
życia bądź stopnia niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia, określa również wskazania dotyczące: 
o  odpowiedniego zatrudnienia, 
o  szkolenia, w tym specjalistycznego, 
o  zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej, 
o  uczestnictwa w terapii zajęciowej, 
o  konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne ułatwiające  
     funkcjonowanie danej osoby, 
o  korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie  
     z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji  
     pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki, 
o  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością  
     samodzielnej egzystencji, 
o  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
o  spełnienia przez osobę z niepełnosprawnością przesłanek określonych w art.8 ust. 1 ustawy z dnia  
    20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908 tekst jedn. z późn.zm), 
o  dotyczy karty parkingowej, 
o  prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju. 

Zasady przyznania pomocy społecznej 

Pomoc społeczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi opiera się głównie na: 
o  podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego aktywnego życia, 
o  organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji  
    społecznych i instytucji, 
o  udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie  
    o pomocy społecznej. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego organami powołanymi do niesienia pomocy społecznej są Gminne 
Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, których zadaniem jest kierowanie do środowi-

skowego domu samopomocy, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podejmowanie działań na rzecz 
wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Poza wskazanymi ustawowo formami pomocy, jak skierowanie do środowiskowego domu samopomocy czy świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych jednostki te zobowiązane są podejmować inne działania służące realizacji wyżej 
wskazanych celów pomocy społecznej.  W celu skorzystania z tej formy pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
zainteresowani zobowiązani są przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z po-
mocy społecznej. Organ udzielający wsparcia, w celu określenia jego zakresu zobowiązany jest do wysłania do osoby, 
która stara się o przyznanie opieki pracownika socjalnego w celu oceny jej sytuacji życiowej

               ZATRUDNIENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – OBOWIĄZKI,                    
                   UPRAWNIENIA, KORZYŚCI, NIEZBĘDNE FORMALNOŚCI
Korzyści i ulgi z jakich mogą skorzystać pracodawcy zatrudniający osoby z orzeczeniem niepełnosprawności, powinny 
skłonić każdego pracodawcę (zwłaszcza tego zatrudniającego co najmniej 25 osób, bo to tacy pracodawcy mają tych 
korzyści zdecydowanie więcej) do rozważenia zatrudnienia takich pracowników. 

UPRAWNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO PRACOWNIKA:

1.  normy czasu pracy: co do zasady czas pracy osoby z orzeczoną niepełnosprawnością nie może przekroczyć 8 godzin 
dziennie i 40 tygodniowo, a w przypadku umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin dziennie i 
35 godzin tygodniowo. Osoby niepełnosprawne nie mogą także pracować w nocy i w nadgodzinach.
Wyjątek stanowią dwie sytuacje: gdy osoba ta wykonuje pracę w ochronie oraz gdy na wniosek pracownika lekarz 
przeprowadzający profilaktyczne badania wyrazi zgodę.

WAŻNE!!!  Stosowanie skróconego czasu pracy nie pociąga za sobą pomniejszenia wynagrodzenia. 

2.  przerwa na gimnastykę: niepełnosprawny pracownik ma prawo do dodatkowej 15-minutowej przerwy  
     na gimnastykę lub wypoczynek. 
3.  dodatkowy urlop: dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, przysługuje  
     dodatkowe 10 dni urlopu. Uprawnienie to pracownik nabywa po okresie przepracowania roku od momentu orzeczenia  
     niepełnosprawności. Jednakże nie przysługuje od osobie która ma praco do urlopu powyżej 26 dni (na podstawie  
     odrębnych przepisów).
4.  okresowe płatne zwolnienie z pracy z prawem do wynagrodzenia: osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu  
     niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
a.  w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,  
     z zastrzeżeniem turnusu o którym mowa w art. 10f ust. 1 pkt 2, 
b. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania  
     zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy  
     (art. 20 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej).

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW:

1.  zwolnienie z obowiązku wpłat na PFRON: w przypadku zatrudnienia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu  
     na pełne etaty i zatrudnienia w tym co najmniej 6% osób z orzeczoną niepełnosprawnością (czyli przy tym wskaź- 
     niku wynosi 1,5 etatu) pracodawca spełnia warunki do zwolnienia z wpłat na Fundusz; pociąga to jednak za sobą 
     dodatkowe obowiązku przede wszystkim sprawozdawcze o zatrudnieniu niepełnosprawnych pracowników, 
2.  konieczność dokonania usprawnień dla pracownika: na danym stanowisku pracy wprowadzenie niezbędnych zmian  
     i modyfikacji stosownie do niepełnosprawności pracownika,

WAŻNE!!  Niedokonanie niezbędnych racjonalnych usprawnień uważa się za naruszenie zasady równego traktowania w 
zatrudnieniu w rozumieniu przepisów art. 183a § 2-5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  
- Kodeks pracy. A tym samym pracownikowi może przysługiwać z tego tytułu roszczenie o odszkodowanie

3. zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń, niezbędnych urządzeń i technologii: Pracodawca, który przez okres co  
     najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo  
     poszukująca pracy, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej, może starać się o uzyskanie ze środ- 
     ków PFRON zwrotu kosztów:
a.  adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku  
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     z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających  
     z ich niepełnosprawności,
b.  adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie  
     w zakładzie pracy.
Z tego tytułu może uzyskać maksymalnie równowartość piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Zwrotu kosz-
tów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że:
a.  zwrotowi nie podlegają ww. koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy,
b.  kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może  
     przekraczać 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do  
     potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek starosty, 
odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub 
pomieszczeniach zakładu pracy

4.  miesięczne dofinansowania z PFRON i obowiązek informacyjny o wynagrodzeniach: jeżeli pracodawca zatrudnia co  
     najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełno- 
     sprawnych w wysokości co najmniej 6%, wówczas przysługuje mu ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do  
     wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób  
     niepełnosprawnych.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, przysługuje w kwocie:
a.  1800 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
b.  1125 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
c.  450 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Powyższe kwoty zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono 
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.
d.  miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
e.  kosztów szkolenia tych pracowników.

Status zakładu pracy chronionej a dofinansowanie kredytów i zwrot niektórych kosztów
Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej status zakładu pracy chronionej może uzyskać pracodawca 
prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w 
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wymagane wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przez 
okres co najmniej 6 miesięcy, jeżeli jednocześnie:
 
1.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
o  co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiar- 
     kowanego stopnia niepełnosprawności, albo
o  co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego  
     albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
2.  obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
o  odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
o  uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicz- 
     nosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich, a także
3.  jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;
4.  wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej.

WAŻNE!!! Uzyskanie status zakładu pracy chronionej wiąże się z obowiązkiem utworzenia zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych (art. 33 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej).
 
Jeśli pracodawca zostanie wpisany do rejestru wojewody zakładów pracy chronionej, może ubiegać się o:
o  dofinansowanie w wysokości do 50% oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych pod warunkiem  
     wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, 
o  niektórych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych lub zwrot kosztów: budowy  
     lub przebudowy związanej z modernizacją obiektów i pomieszczeń zakładu, transportowych, administracyjnych  
     (zwrot tych kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób nie- 
     pełnosprawnych oraz może być przyznany pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej u którego wskaź- 
nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 50%).

Dofinansowanie i zwrot kosztów następuje z funduszu PFRON na podstawie umowy zawartej z pracodawcą prowa-
dzącym zakład pracy chronionej (art. 32 ust. 1 i 32a Ustawy o rehabilitacji zawodowej). 
Szczegółowych informacji na temat ofert pracy, systemów i procedur dofinansowania dla pracodawców i pracowni-
ków można szukać na stronach interenetowych: www.wup.pl    /  www.pfron.org.pl  
oraz na stronach powiatowych urzędów pracy i starostwa powiatowego.                  

                   JEŚLI WIESZ LUB PODEJRZEWASZ, ŻE W TWOIM  
             OTOCZENIU JEST OSOBA ZMAGAJĄCA SIĘ  
              Z TRUDNOŚCIAMI PSYCHICZNYMI...
o  Nie ignoruj problemu, nie udawaj że go nie zauważasz 
o  Okaż wsparcie 
o  Okaż szacunek dla tego co ta osoba przeżywa 
o  Mów otwarcie o tym co cię martwi 
o  Poszukaj informacji na temat możliwości pomocy
o  Jeżeli sama nie podejmuje leczenia, spróbuj ją do tego zachęcić 
o  Poszerz swoją wiedzę na temat choroby
o  Nie traktuj chorego jak dziecka, to jest dorosła niezależna osoba, tak jak Ty
o  Adekwatnie wspieraj i pomagaj zamiast wyręczać 
o  Współpracuj z lekarzem, psychologiem
o  Daj tej osobie przyzwolenie na przeżywanie tego co czuje 
o  Wyrażaj siebie i swoje emocje
o  Postaraj się ją zrozumieć
 
NIE WIESZ CZY POTRZEBUJESZ POMOCY?
SPRAWDŹ                www.schi-found.pl 
WYKONAJ TEST     www.schi-found.pl/dla-pacjenta/wykonaj-test.html
DOWIEDZ SIĘ          www.schi-found.pl/gdzie-szukac.html 

W dalszej części Informatora znajdują się adresy placówek świadczących pomoc i wsparcie dla osób chorujących psy-
chicznie. Są to domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, powiatowe ośrodki wparcia dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, środowiskowe domy samopomocy, zakłady aktywności zawodowej. 

               ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (NGO) DZIAŁAJĄCE NA RZECZ       
               OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE  
               WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 
Poza placówkami medycznymi czyli oddziałami psychiatrycznymi, dziennymi oddziałami psychiatrycznymi, poradniami 
zdrowia psychicznego niebagatelną rolę w rehabilitacji społecznej a także zawodowej osób chorujących psychicznie, 
odgrywają stowarzyszenia działające na ich rzecz. Powstające z inicjatywy osób zainteresowanych pomocą, udzielaniem 
wsparcia stanowią dopełnienie działań instytucjonalnych oferowanych osobom chorującym. 

STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN 
I PRZYJACIÓŁ „FENIKS” W KOŁOBRZEGU 

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej powstało z inicjatywy obecnego Prezesa Stowa-
rzyszenia dr Ewy Gizy – specjalista psychiatra – w 2000 roku, jako odzew na potrzebę środowiska pacjentów i ich 
rodzin, z którymi stykała się zawodowo jako lekarz. We współpracy z personelem oddziału psychiatrycznego, którego 
od wielu lat jest ordynatorem rozpoczęła walkę o godność pacjenta i stworzenie ogólnodostępnego systemu psychia-
trii środowiskowej. Podczas tych 17 lat działalności Stowarzyszenie realizowało wiele krótkoterminowych projektów, 
związanych głównie z poradnictwem grupowym i indywidualnym, wsparciem psychologiczno-terapeutycznym, opieką 
psychiatryczną, edukacją nt. zdrowia psychicznego, integracją, skierowanych zarówno do osób chorujących psychicz-
nie, uzależnionych, współuzależnionych, jak i do członków rodzin. Rocznie stowarzyszenie obejmuje swoją pomocą  
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ok. 1000 osób chorujących psychicznie, członków ich rodzin. W 2010 r. Stowarzyszenie zdobyło status Organizacji 
Pożytku Publicznego co oznacza iż tworzy ono pewnego rodzaju elitę organizacji pozarządowych, które prowa-
dzą działalność społecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczności, której cechą charakterystyczną jest transpa-
rentność. Myślą przewodnią działań podejmowanych przez członków Stowarzyszenia, jest tworzenie i udosko-
nalanie na terenie powiatu kołobrzeskiego kompleksowego, skoordynowanego systemu oparcia społecznego dla 
osób chorujących psychicznie, który wspomoże proces leczenia i przywróci pacjentom możliwość sprawnego funk-
cjonowania i pełnienia ról społecznych, zawodowych, rodzinnych, bez potrzeby hospitalizacji. Choroba psychicz-
na nieleczona marginalizuje pacjenta oraz jego rodzinę, zamyka na doświadczanie pełni życia, wyrzuca poza nawias 
społeczny, zwłaszcza w małych, wiejskich miejscowościach. Dlatego też projekty realizowane przez Stowarzyszenie 
mają na celu przede wszystkim uzbroić pacjentów w umiejętności społeczne, psychiczne pozwalające w satysfakcjo-
nujący i godny sposób żyć, pomimo choroby. Działania Stowarzyszenia obejmują swoim zasięgiem całą rodzinę, da-
jąc wsparcie potrzebujący, niekoniecznie rodzinom osób chorujących psychicznie ale np. dorastającej młodzieży.  
Założone cele osiągamy oferując poniższe świadczenia:
o  świadczenie medyczne – stacjonarna opieka medyczna tj. oddział psychiatryczny, dzienny oddział psychiatrycz- 
    ny, poradnia zdrowia psychicznego, poradnictwo psychologiczne, poradnia uzależnień, konsultacje środowiskowe  
    w domu pacjenta.
o  świadczenie społeczne – Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Filia POW  
    w Trzyniku , Klub Samopomocy – grupy wsparcia, Biuro Porad Obywatelskich, Programy Gminne Konsultacyjne  
    Środowiskowe,
o  profilaktyka – od wielu już lat prowadzimy edukację mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego na  
    temat zdrowia psychicznego, promocji, profilaktyki psychiatrycznej w ramach Szkoły Zdrowia Psychicznego.

NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO:

Stowarzyszenie wniosło niebagatelny wkład w walkę o stworzenie i wprowadzenie do realizacji Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego, w dwóch edycjach , który określa strategię działań mających na celu: zapewnienie 
osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz 
innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; kształtowanie wobec osób  
z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości,  
a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Wszystkie działania Stowarzyszenia , rozwijanie skoordynowanych form opieki środowiskowej wpisuje się w działania 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który to Program jest podstawą do przeprowadzenia reformy 
psychiatrii w Kraju.

TRZYNIK

Trzynik to niewielka miejscowość w gminie Siemyśl oddalona od Kołobrzegu o 26 km. W 2011 roku Stowarzyszenie 
stało się właścicielem części pałacu z końca XIX w. wraz z parkiem pałacowym o powierzchni 2,5 ha wpisanym do 
rejestru zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W chwili obecnej Stowarzyszenie prowadzi w dwo-
ru filię Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dla 20 osób, jako zadanie Wojewody 
Zachodniopomorskiego dla mieszkańców terenów wiejskich, osób przewlekle chorujących psychicznie. Podopieczni 
Ośrodka dowożeni są busem z domów na zajęcia w Ośrodku, gdzie biorą udział w zajęciach terapeutycznych, akty-
wizacyjnych, zajęciach z psychologiem i są konsultowani przez lekarza psychiatrę. Realizowane są tam również inne 
doraźne projekty mające na celu integrację z mieszkańcami i rehabilitację społeczno-zawodową np. zawodowy kurs na 
glazurnika i kucharza. Stowarzyszenie planuje w Trzyniku organizowanie miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie  
i bezrobotnych mieszkańców popegeerowskiej wsi w ramach działań z zakresu ekonomii społecznej.

KONTAKT:  78-100 Kołobrzeg, Ul. Warszawska 15 / Tel. 697 978 590 / e-mail: fenikskg@op.pl
STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB MNIEJSZYCH SZANS „WIĘŹ” W SZCZECINIE 

Założycielką Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „Więź” jest nieżyjąca Anna Hortyńska, z wy-
kształcenia artysta muzyk i nauczycielka z powołania – człowiek działający na rzecz osób potrzebujących pomocy.  
W 1999 roku zaangażowała się w pracę na rzecz osób chorujących psychicznie. W połowie 2003 roku podjęła starania  
o utworzenie stowarzyszenia, którego celem byłaby pomoc w podniesieniu jakości życia tych osób i ich rodzin. 

W grudniu 2010 roku Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Dzięki darowanemu 1% mo-
żemy realizować najważniejszy cel statutowy, jakim jest niesienie pomocy osobom chorującym psychicznie oraz ich 
rodzinom i opiekunom. Stowarzyszenie „Więź” należy do Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów 
Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA, który jako pierwszy Związek Stowarzyszeń w Polsce przystąpił w kwietniu 
2004 r do Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Osób Chorujących EUFAMIA. Współpracuje z Instytutem Praw Pacjenta 

i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie, Domem Pomocy Społecznej przy ulicy Broniewskiego w Szczecinie oraz innymi 
stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne.

Szeroka jest oferta zajęć organizowanych przez stowarzyszenie, przy wsparciu różnych instytucji. Pomoc finansowa daje 
możliwość prowadzenia terapii, zarówno dla osób po kryzysach psychicznych, jak i ich rodzin.

Wiele osób, które zdecydowały się przekroczyć progi „Więzi” przyznaje, że na początku o chorobie psychicznej wie-
działo niewiele. Na tyle, na ile mogły, posiłkowały się odpowiednią literaturą i własnymi doświadczeniami. – Dzięki 
zajęciom terapeutycznym członkowie się integrują i mogą poznać doświadczenia innych osób, którym problem ten jest 
także bliski. Takie spotkania to również wzajemna wymiana opinii. Często na terapii rodzin, uczestnicy podpowiadają 
sobie, jak postępować z chorym podopiecznym. To ważne, by dostrzec, że człowiek nie jest pozostawiony sam sobie, 
że inni też zmagają się z tym problemem. Wiele można się nauczyć także na konferencjach, warsztatach czy choćby wy-
kładach. Dają one możliwość spotkania ze specjalistami w dziedzinie psychologii i psychiatrii oraz uzyskania odpowiedzi 
na nurtujące pytania. Na jednej z konferencji uczestnicy dowiedzieli się jak funkcjonują systemy opieki nad osobami po 
kryzysach psychicznych w wielu krajach Europy.
 
Beneficjenci działań Stowarzyszenia organizują wspólne spotkania, gdzie czytają poezję albo śpiewają, chodzą razem 
na spacery, do teatru czy do kina lub organizują wspólnie uroczystości świąteczne i wycieczki. Zachęcają do działania 
szczególnie osoby po kryzysie. 

KONTAKT: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans – „Więź” / ul. Arkońska 17/18,  71-470 Szcze-
cin / Biuro Stowarzyszenia otwarte jest w każdy wtorek i czwartek od godz. 15.00 / do godz. 19.00 (z wyjątkiem dni  
świątecznych) / Tel: 91 8290102 / Tel:  600-768-693  –  Prezes / e-mail: wiez@wiez.org.pl

STOWARZYSZENIE „PRZYSTAŃ” W KOSZALINIE 

Głównym założeniem działań Stowarzyszenia „Przystań” jest pomoc osobom niepełnosprawnym (w tym chorym i zabu-
rzonym psychicznie), ich rodzinom i otoczeniu w integracji ze środowiskiem, informowanie o tym czym jest choroba psy-
chiczna, uświadamianie, iż wśród nas są osoby chorujące, ze choroba może dopaść każdego z nas  bez względu na wiek, 
wykształcenie, pozycję społeczną. Stowarzyszenie niesie pomoc w kontaktach ze specjalistami, wymianie doświadczeń, 
tworzeniu grup wsparcia, integracji środowiska osób chorych i zdrowych. 

KONTAKT:  Władysława Andersa 24 / I piętro / 75-626 Koszalin Koszalin / Tel. dyżurny  533-980-940 /  
tel. prezes: 605-269-539

STOWARZYSZENIE RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE „RODZINA” W SZCZECINIE. 

Stowarzyszenie powstało w Szczecinie w lipcu 2000 roku z inicjatywy rodzin osób psychicznie chorych i profesjonali-
stów związanych z psychiatrią środowiskową. Stowarzyszenie działa w oparciu o pracę społeczną członków Zarządu  
i utrzymuje się głównie ze składek członkowskich, oraz dotacji programowych. Cele Stowarzyszenia:
o  Rozwój środowiskowych form wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych i ich rodzin;
o  Działalność edukacyjna, poradnictwo dotyczące specyfiki chorób psychicznych;
o  Kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej;
o  Wspieranie i umożliwianie - rozwoju indywidualnych zdolności i aktywności społeczno - zawodowej osób po  
    kryzysach psychicznych;
o  Rozwijanie inicjatyw i działań zmierzających do poprawienia komunikacji społecznej wizerunku osób chorych  
    psychicznie. 

KONTAKT: al. Boh. Warszawy 27, 70-340 Szczecin / tel.798 397 932 /  
e-mail: stowrodzina@poczta.onet.pl

DOM-KLUB GALERIA “POD FONTANNĄ” – PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE RODZIN I  
OPIEKUNÓW OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE „RODZINA” W SZCZECINIE 

Dom  Klub Galeria ,, Pod Fontanną” przy al. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie, jest placówką pobytu dziennego dla 
20 osób powyżej 18 roku życia, po przebytym kryzysie psychicznym oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 
czynności psychicznych, które aktualnie nie wymagają  leczenia szpitalnego, mieszkających na terenie Miasta Szczecin. 
Dom  Klub Galeria ,, Pod Fontanną”  czynny jest  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 19.00. Kawiarenka 
i galeria czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00. Działalność Domu Klubu nastawiona 
jest na tworzenie warunków sprzyjających społecznemu i finansowemu usamodzielnieniu się uczestników, włącznie  
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z pomocą w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Różne formy terapii i rehabilitacji prowadzone w Domu 
Klubie stanowią kompleksowe wsparcie jednostki w zakresie  uzyskanie sprawności psychofizycznej, kształtowanie sa-
modzielności, rozumianej jako zdolności do samoobsługi i aktywizacji zawodowej.   Zaproponowana oferta terapeu-
tyczna Domu Klubu z wykorzystaniem zdolności i zainteresowań jej uczestników, ma stymulować do samodzielnej  
i twórczej aktywności jej beneficjentów. W zajęciach terapeutycznych biorą udział wszyscy uczestnicy Domu Klubu. 
Treningi umiejętności społecznych i zawodowych prowadzone są zgodnie z programem przygotowanym przez  po-
szczególnych pracowników i obejmują sekcje: kulinarną, artystyczno-plastyczną, edukacyjno-biurową, muzykoterapii, 
biblioterapii, rynku pracy. Podopieczni dontklubu mogą skorzystać także z bezpłatnych konsultacji psychologicznych  
i pracownika socjalnego. Ponadto, organizowane są regularne spotkania informacyjno- edukacyjne  z pracodawcami, 
którzy mają już doświadczenie w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz tych , którzy są dopiero  tą formą współ-
pracy zainteresowani.

                ADRESY PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA ŚWIADCZĄCYCH 
               POMOC OSOBOM CHORUJĄCYM PSYCHICZNIE  
               W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM:
1. PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO
Białogard, Centrum Dializa Sp. z o.o., Chopina 29, 94 311 37 74, 94 311 37 02
Choszczno, ISPL Lek. Med. Elżbieta Przybylska-Małoszuk, Niedziałkowskiego 4a, 95 765 87 51
Darłowo, NSZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Skłodowskiej 32, 59 810 22 41
Dębno, NZOZ „Lekarzy Specjalistów” S.C., Kościuszki 17, 95 760 23 52
Goleniów, ISPL – Tomasz Matławski, Pocztowa 43, 91 407 32 44
Goleniów, Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia” mgr Monika Zbisławska, Partyzantów 11, 606 99 39 94
Gryfice, SPZZOZ, Niechorska 27, 91 384 20 61 wew. 226
Gryfino, NZOZ „Chrobry”, B. Chrobrego 52, 91 404 58 88
Gryfino, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 28, 91 416 20 41, 91 416 20 15   
Gryfino, Euromedica Centrum Medyczne, Dębce 11, 605 558 022
Kamień Pomorski, ISPL – Tomasz Matławski, Mickiewicza 39a, 91 382 09 19
Kołobrzeg, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, Jedności Narodowej 86/88, 94 357 24 62, 94 351 96 71
Kołobrzeg, Poradnia Zdrowia Psychicznego Beata i Dariusz Borkowscy, Kupiecka 5a, 94 353 18 11 w. 21
Kołobrzeg, Regionalny Szpital, Łopuskiego 31, 94 353 02 53
Koszalin, Medison Sp. z o.o., Zwycięstwa 119, 94 348 90 06
Koszalin, NZOZ Przychodnia Clinika, Okulickiego 24a, 94 340 70 83, 602 661 651
Koszalin, Psychiatryczny NZOZ S.C., Monte Cassino 13, 94 342 53 15
Koszalin, Samodzielny Publiczny ZOZ MSW, Szpitalna 2, 94 347 16 06
Łobez, NZOZ „Intermed” Sp. z o.o., Niepodległości 66, 91 852 42 91
Myślibórz, NZOZ Przychodnia im. Jana Pawła II Sp. z o.o., Ogrodowa 9, 95 747 20 71, 95 747 20 72
Nowogard, NZOZ „Sanus” S.C., Kościuszki 36, 91 392 69 60
Police, SP Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM, Siedlecka 2, 91 425 69 34, 91 425 38 78
Pyrzyce, NZOZ Przemysław Jarosiński Gabinet Psychiatryczno-Odwykowy, Stargardzka 32, 91 570 47 87
Sławno, Medison Sp. z o.o., Konopnickiej 4, 59 810 74 90
Sławno, NSZOZ „No” S.C. Bożena, Mariusz Hrymniak, Chełmońskiego 9, 59 810 22 41
Sławno, NZOZ Ars Medica, Koszalińska 4, 59 810 58 55
Stargard, ISPL Eligiusz Stamirowski, Os. Zachód A 17, 608 638 243
Stargard, NZOZ „Ginea 1”, Mickiewicza 20a, 91 83 45 234
Stargard, Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia” mgr Monika Zbisławska, Gdańska 4, 606 993 994, 91 487 35 86
Stargard, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, Al. Żołnierza 37, 261 45 13 26, 261 45 13 28
Stargard, WOMP, Mickiewicza 18, 91 578 56 16, 91 834 27 44
Szczecin, 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, Ks. Piotra Skargi 9-11, 261 45 55 82
Szczecin, EVOMED Sp. z o.o., Dubois 27, 91 814 02 52, 91 81 40 247
Szczecin, Centrum Medyczne Euromedis, Al. Powstańców Wlkp. 33A, 91 818 21 41
Szczecin, Centrum Zdrowia Psychicznego „Staromłyńska” Bogumiła Miazgowska, Staromłyńska 21/26, 91 489 35 89
Szczecin, NZOZ Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, Królowej Korony Polskiej 26/1a, 91 422 60 60
Szczecin, NSZOZ „Prawobrzeże-Medyk”, Napierskiego 6c, 91 464 38 34
Szczecin, Przychodnia Portowa, Energetyków 2, 91 441 21 00
Szczecin, SP Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM, Broniewskiego 26, 91 454 06 53
Szczecin, SPSZOZ – Zdroje, Mączna 4, 91 880 60 92
Szczecin, SPSZOZ - Zdroje, Żołnierska 55, 91 434 41 38

Szczecin, SP ZOZ Szkół Wyższych, Bohaterów Warszawy 51, 91 449 45 34, 91 449 44 22
Szczecin, WOMP, 3-Go Maja 25-27, 91 471 11 66, 91 471 33 66, 91 488 05 01
Szczecin, WOMP, B. Śmiałego 33, 91 434 92 00
Szczecin, SP ZOZ MSWiA, Piotra Skargi 16, 91 422 27 68
Szczecinek, NZOZ „Salus”, Kościuszki 38c, 94 372 34 13
Szczecinek, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, Polna 24, 94 374 39 11
Świdwin, Przychodnia Rodzinna VIO-ZAL Zaleska Violetta, Kupiecka 5a-5b, 94 35 216 21, 883 06 86 56
Świnoujście, SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły, Mieszka I 7, wejście od strony Jana z Kolna 12, 91 32 67 316
Świnoujście, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, Bohaterów Września 6, 604 069 128, 91 888 68 03
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, Kołobrzeska 44, 261 47 28 39
Wałcz, Poradnia Zdrowia Psychicznego J. Molęda, H. Iżyk, Kościuszkowców 10, 67 387 37 21

2. PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Koszalin, NZOZ „Monada”, Al. Monte Cassino 13, 94 341 77 27
Stargard, Ośrodek Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia”, Gdańska 4, 91 487 35 86
Szczecin, SPSZOZ - Zdroje, Mączna 4, 91 880 60 92
Szczecin, NZOZ Zachodniopomorski Instytut Psychoterapii, Królowej Korony Polskiej 26/1a, 91 422 60 60

3. ODDZIAŁY DZIENNE PSYCHIATRYCZNE
Kołobrzeg, Regionalny Szpital, Łopuskiego 33, 94 353 03 12
Koszalin, Medison Sp. z o.o., Sarzyńska 9, 94 347 07 54, 94 347 07 55, 94 348 09 70
Szczecin, SP Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM, Broniewskiego 26, 91 454 06 53
Szczecin, SP ZOZ MSWiA, Piotra Skargi 16, 91 422 27 68

4. ODDZIAŁY DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE
Gryfice, Przychodnia Specjalistyczna Medicam, ul. Niechorska 27, 91 384 20 61
Barlinek, Szpital Barlinek Sp. z o.o., Szpitalna 10, 95 746 18 10
Szczecin, SPSZOZ - Zdroje, Żołnierska 55, 91 880 60 85, 60 73, 60 54
Świnoujście, SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły, Mieszka I 7, wejście od strony Jana z Kolna 12, 91 326 73 14, 91 326 73 16

5. PSYCHIATRYCZNE IZBY PRZYJĘĆ
Gryfice, SPZZOZ, Niechorska 27, 91 384 20 61 w. 245
Kołobrzeg, Regionalny Szpital, Łopuskiego 33, 94 353 03 33
Koszalin, Medison Sp. z o.o., Sarzyńska 9, 94 347 07 54
Szczecin, SPSZOZ - Zdroje, Mączna 4, 91 88 06 218, 211, 296, 421 
Szczecin, SP Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM, Broniewskiego 26, 91 454 06 53
Szczecinek, NZOZ „Salus”, Kościuszki 38c, 94 372 34 13

6. ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE
Gryfice, SPZZOZ, Niechorska 27, 91 384 20 61 w. 245
Kołobrzeg, Regionalny Szpital, Łopuskiego 33, 94 353 03 72
Koszalin, Medison Sp. z o.o., Sarzyńska 9, 94 347 07 54
Szczecin, SPSZOZ - Zdroje, Mączna 44, 91 880 61 77, 174, 179
Szczecin, SP Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM, Broniewskiego 26, 1 454 06 53
Szczecinek, NZOZ „Salus”, Kościuszki 38c, 94 372 34 13
Wałcz, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, Kołobrzeska 44, 261 472 879

7. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Szczecin, SPSZOZ - Zdroje, Mączna 4, 91 880 64 43, 54

8. ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY DLA CHORYCH SOMATYCZNIE
Białogard, Centrum Dializa Sp. z o.o., Chopina 29, 94 312 02 72, 94 311 37 02

9. ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ
Szczecin, SPSZOZ - Zdroje, Mączna 4, 91 880 64 31, 410, 411

10. ODDZIAŁ OPIEKUŃCZO-LECZNICZY PSYCHIATRYCZNY
Koszalin, Medison Sp. z o.o., Sarzyńska 9, 94 34 70 754
Szczecin, SPSZOZ - Zdroje, Mączna 4, 91 880 62 75, 264, 278
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11. ZAKŁADY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE PSYCHIATRYCZNE
Nowe Czarnowo, Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o., Nowe Czarnowo 70, 91 416 21 09, 91 404 53 50
Szczecinek, NZOZ „Patronka” Sp. z o.o., Lelewela 11, 94 374 01 06

12. CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO
a. dla mieszkańców Miasta Koszalin

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego
1.  Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny / otwarty: cała dobę pon – pt
     ul. Sarzyńska 9; 75-819 Koszalin                  
     tel. 94-347--7-54, 94-347-07-55
2.  Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny / otwarty 8.00-20.00   pon-pt
     ul. Zwycięstwa 119; 75-601 Koszalin          
 3.  Poradnia Zdrowia Psychicznego / otwarta 8.00-20.00  pon - pt
     ul. Zwycięstwa 119; 75-601 Koszalin        
4.  Poradnia Zdrowia Psychicznego / otwarta 8.00-15.00 pon – pt
     ul. Szpitalna 2; 75-720 Koszalin                   
     tel. 94-347-16-06, 94-347-16-11
 
5.  Poradnia Zdrowia Psychicznego / otwarta 8.00-18.00 pon – pt
     ul. Okulickiego 24A; 75-414 Koszalin          
     tel. 94-340-70-83
6.  Apteka Psychiatryczna / otwarta 8.00-20.00
     ul. Zwycięstwa 119; 75-601 Koszalin        
b.  Dla mieszkańców powiatu koszalińskiego:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
1.  Centrum Koordynacji / otwarty 8.00-20.00 od pn-pt
     ul. Sarzyńska 9; 75-819 Koszalin                 
2.  Kluby Samopomocy 
     ul. Zwycięstwa 119 75-601 Koszalin, ul. Odrodzenia 34 75-605 Koszalin
3.  Zespoły Mobline (wizyty środowiskowe na zgłoszenie pacjenta lub instytucji  
     np. szpitala, poradni, pomocy społecznej). 8 zespołów / 14 zespołów od marca 2019r.

13. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – ADRESY PLACÓWEK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

L.p. Nazwa Adres Telefon, e-mail

1 Dom Pomocy  
Społecznej Spokojna 1, 76-032 Mielno 

94 318 98 18 / 94 318 92 79 / 94 318 96 47
dps.mielno@powiat.koszalin.pl

2 Dom Pomocy  
Społecznej Cetuń 6, 76-010 Polanów 94 318 82 00

dps.cetun@powiat.koszalin.pl

3 Dom Pomocy 
 Społecznej Żydowo 112, 76-012 Żydowo

94 318 88 79 / 94 318 88 89
dps.zydowo@powiat.koszalin. dps_zydowo_dyr@

pro.onet.pl
dps_zydowo@pro.onet.pl

4
Dom Pomocy  

Społecznej
Świętego Brata Alberta

Świętego Brata Alberta 1,  
78-200 Białogard 94 312 78 11 / 94 312 36 13

5 Dom Pomocy  
Społecznej Brzeziny 1, 73-200 Drawno 95 768 10 66

6 Dom Pomocy  
Społecznej Darskowo 7, 78-520 Złocieniec 94 367 16 56 / 94 367 26 77

 dpsdarskowo@wp.pl

7 Dom Pomocy 
 Społecznej

Kolonia Smużyny 2,  
72-200 Nowogard 91 392 02 71 / 91 392 08 25

L.p. Nazwa Adres Telefon, e-mail

8 Dom Pomocy  
Społecznej Kościuszki 35, 72-300 Gryfice 91 384 25 65 / 91 384 85 55

 dpsgryfice@gryfice.pl

9 Dom Pomocy  
Społecznej Jaromin 50, 72-320 Jaromin 91 387 25 29 / 91 387 33 13 

dpsjaromin@gryfice.pl

10 Dom Pomocy  
Społecznej Dębce 11, 74-100 Dębce 91 416 02 35

dps.debce@poczta.onet.pl

11 Dom Pomocy  
Społecznej

Nowe Czarnowo 66,  
74-115 Nowe Czarnowo

91 316 59 21 / 91 316 59 25
sekretariat@dpsnczarnowo.pl

12 Dom Pomocy  
Społecznej Rynkowa 27, 74-503 Moryń 91 414 60 24 / 91 414 63 70

dps.moryn@wp.pl

13 Dom Pomocy  
Społecznej Al. Róż 1, 74-430 Trzcińsko-Zdrój 91 414 80 60 / 91 414 81 62

dps-trzcinsko@post.pl

14 Dom Pomocy  
Społecznej

Śniatowo 17,  
72-400 Kamień Pomorski

91 383 23 25 / 91 383 23 90
sekretariat@dpssniatowo.pl

15 Dom Pomocy  
Społecznej Karlińska 1, 78-120 Gościno 94 351 25 65 / 94 351 25 01

dpsg@kolobrzeg.powiat.pl

16 Dom Pomocy  
Społecznej Włościbórz 1, 78-114 Wrzosowo 94 358 19 22 / 94 358 19 63

dpsw@kolobrzeg.powiat.pl

17 Dom Pomocy  
Społecznej

Mazowiecka 29,  
78-100 Kołobrzeg

94 352 53 88
zk.kolobrzeg@psouu.org.pl

18 Dom Pomocy  
Społecznej

Nowe Bielice 1-3,  
76-039 Biesiekierz

94 316 33 51 / 94 342 64 40 / 94 316 33 52
ps.bielice.@powiat.koszalin.pl
dps_nowe_bielice@pro.onet.pl

19 Dom Pomocy  
Społecznej Parsowo 25, 76-039 Biesiekierz

94 318 03 59 / 94 318 02 25 / 94 318 05 25
 dps.parsowo@powiat.koszalin.pl

20 Dom Pomocy  
Społecznej

ul. Wojska Polskiego 40,  
72-310 Resko 91 395 18 30

21 Dom Pomocy  
Społecznej ul. Celna 23, 74-300 Myślibórz 95 747 22 74 / 95 747 30 31

dps@powiatmysliborski.pl

22
Dom Pomocy  

Społecznej
Filia w Żabowie

Niepodległości 4/5,  
74-200 Pyrzyce

91 577 46 41
dpspyrzyce@op.pl

23
Dom Pomocy  

Społecznej
Filia w Żabowie

Żabów 31, 74-200 Pyrzyce 91 577 76 41

24 Dom Pomocy  
Społecznej

Wiśniowa 12, 74-220 Dolice 91 564 00 23 / 91 564 01 80
dpsdolice@post.pl

25 Dom Pomocy  
Społecznej

Krucza 17, 71-747 Szczecin 91 455 72 10
sekretariat@dpskrucza.szczecin.pl

26

Dom Pomocy  
Społecznej

Dom Kombatanta
im. Gen. Boruty
Spiechowicza

Broniewskiego 4/6,  
71-460 Szczecin

91 454 14 81 / 91 454 14 81
sekretariat@dps.szczecin.pl

27 Dom Pomocy  
Społecznej Romera 21-29, 70-900 Szczecin 91 432 77 60 / 91 432 77 12

sekretariat@dpsromera.szczecin.pl
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28

Dom Pomocy 
Społecznej

„Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi
Szczecińskiej”

Szpitalna 5,  
78-449 Borne Sulinowo 94 373 38 80

dps@dpsborne.eu

29 Dom Pomocy 
 Społecznej Modrzewiec 8, 78-331 Rąbino 94 364 32 24

sekretariat@dpsmodrzewiec.pl 

30 Dom Pomocy  
Społecznej Orla 35, 78-600 Wałcz

67 387 37 77
67 387 35 50

dps@pro.onet.pl

31 Dom Pomocy  
Społecznej Piotrowice 1, 78-113 Dygowo 94 353 19 46

seniorkol@wp.pl

32 Dom Pomocy  
Społecznej

94 364 72 84
krzeckodps@ceti.pl

14. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ - ADRESY PLACÓWEK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA  
 ZACHODNIOPOMORSKIEGO

L.p. Nazwa Organ prowadzący Adres Telefon, e-mail

1 Warsztat Terapii  
Zajęciowej „Iskierka” Urząd Miasta i Gminy Karlino Kościuszki 3,

78-230 Karlino
warterzaj1@wp.pl

94311 68 11

2 Warsztat Terapii 
Zajęciowej „Szansa” Spółdzielnia „Unia” Przejazdowa 1,

75-837 Białogard
ordnstw@o2.pl
94 312 69 09

3 Warsztat Terapii 
Zjęciowej Urząd Miejski Choszczno Piasecznik 82,

73-200 Choszczno
piasecznik@wp.pl

95 765 35 68

4 Warsztat Terapii 
Zajęciowej

Zachodniopomorskie  
Towarzystwo Pomocy  

Osobom Niepełnosprawnym
Bohaterów Warszawy 71,

72-200 Nowogard
lektor11@wpl.pl

91 392 52 82

5 Warsztat Terapii  
Zajęciowej Dom Pomocy Społecznej Jaromin 50, 

72-320 Trzebiatów
dpsjaromin@gryfice.pl

91 387 25 29

6 Warsztat Terapii  
Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem  

Umysłowym Koło w Gryfi-
cach

3 go Maja 4,
72 300 Gryfice

psouu1@list.net.pl
91 384 26 16

7 Warsztat Terapii  
Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie  
Na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem  
Umysłowym Koło Terenowe 

w Trzebiatowie

Cicha 5,
72-320 Trzebiatów

wtz.trzebiatow@ psouu.
org.pl

91 387 20 80

8
Warsztat Terapii  

Zajęciowej  
w Goszkowie

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

„Promyk”
Kościuszki 48/8,

74-505 Mieszkowice
wtz.goszkow@wp.pl

91 414 09 60

9 Warsztat Terapii 
 Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym Koło w Gryfinie

Sprzymierzonych 5A,
74-100 Gryfino

zk.gryfino@psouu.org.pl
91 415 20 14

10 Warsztat Terapii  
Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym Koło w Kamie-

niu Pomorskim

Kopernika 12,
72-400 Kamień 

Pomorski

wtz.kamien-pomorski@
psouu.org.pl
91 382 44

L.p. Nazwa Organ prowadzący Adres Telefon, e-mail

11 Warsztat Terapii  
Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym Koło w Wolinie

Mickiewicza 14,
72-510 Wolin

jasa1@o2.pl
91 326 11 21

12 Warsztat Terapii  
Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w 

Kołobrzegu

Mazowiecka 29,
78-100 Kołobrzeg

psouu13@wp.pl
94 352 53 88

13 Warsztat Terapii  
Zajęciowej Urząd Miasta i Gminy Dębno Chojeńska 6A,

74-400 Dębno
wtz.debno@wp.pl

95 760 81 91

14
Warsztat Terapii  

Zajęciowej w 
Policach

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Koło Terenowe Police

Korczaka 55,
72-010 Police

wtz.psouu@police.pl
91 318 02 70

15 Warsztat Terapii  
Zajęciowej Nowielin

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym Koło w Pyrzy-

cach

Nowielin 40,
74-230 Pyrzyce

zk.pyrzyce@psouu.org.pl
91 570 06 43

16
Warsztat Terapii  

Zajęciowej im. Jana 
Pawła II

Stowarzyszenie „AKSON” Chełmońskiego 30,
76-100 Sławno

biuro@wtz.org.pl
59 810 39 44

17 Warsztat Terapii  
Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym Koło w Stargar-

dzie Szczecińskim

Władysława 
Sikorskiego 16,

73-110 Stargard  
Szczeciński

zk.stargardszczecinski@psouu.
org.pl

91 577 60 58

18 Warsztat Terapii  
Zajęciowej

Towarzystwo Rozwoju Gminy 
Marianowo

Dzwonowo 62,
73-212 Marianowo

wtzdzwonowo@wp.pl
91 561 72 11

19 Warsztat Terapii  
Zajęciowej „ATUT” Stowarzyszenie „ATUT” Połczyńska 2A,

78-400 Szczecinek
biuro@atut-szczecinek. org

94 374 55 89

20 Warsztat Terapii  
Zajęciowej

Miejski Ośrodek Pomocy  
Społecznej

Kościuszki 3,
78-460 Barwice

adam_kawa@op.pl
94 373 63 22

21 Warsztat Terapii  
Zajęciowej

Dom Pomocy Społecznej  
w Modrzewcu

Modrzewiec 8,
78-331 Rąbino

Sekretariat@
dpsmodrzeewiec.pl

94 364 32 24

22
Warsztat Terapii 
Zajęciowej SDN 

„Uśmiech”

Stowarzyszenie Dzieci  
Niepełnosprawnych   
„Uśmiech” w Wałczu

Południowa 10A,
78-600 Wałcz

wtzwalcz@op.pl
67 387 16 40

23 Warsztat Terapii  
Zajęciowej Nr 1

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 

 Umysłowym Koło w Ko-
szalinie

Budownicza 6,
75-323 Koszalin

wtz1@vp.pl
94 341 53 83

24 Warsztat Terapii  
Zajęciowej Nr 2

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w 

Koszalinie

Wyspiańskiego 4,
75-323 Koszalin

tolerancja@home.pl
94 345 08 53

25
Warsztat Terapii  

Zajęciowej  
Szczecin Płonia

Stowarzyszenie Pomocy w 
Rozwoju Społecznym i Zawo-

dowym Osób  
Niepełnosprawnych

Przyszłości 21,
70-893 Szczecin

stowarz@op.pl
91 462 20 90

26 Warsztat Terapii 
 Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledze-
niem Umysłowym Koło w 

Szczecinie

Wieniawskiego 25,
70-771 Szczecin

biuro@psouuszczecin. 
org.pl

91 452 61 06
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27 Warsztat Terapii  
Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie Na 
Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym w Świnoujściu

Basztowa 11,
72-600 Świnoujście

wtz.swinoujscie@psouu. org.pl
91 321 35 59

15. ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY, POWIATOWE OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI - ADRESY PLACÓWEK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

L.p. Nazwa Organ prowadzący Adres Telefon, e-mail

1 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

w Sianowie
ul. Słowackiego 3a, 

76-004 Sianów
943185-512

www.mgops.sianow.pl

2 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Gmina Choszczno ul. Dąbrowszczaków 40,

73-200 Choszczno
95 765 18 90

www.sds.choszczno.pl

3 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Gmina Sławoborze

ul. Leśna 1a,
78-314 Sławoborze

94 36 52 000
www.sds-slawoborze.pl
 sds@sds-slawoborze.pl

4 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Miasto Sławno ul. Mielczarskiego 1, 

76-100 Sławno
59 810 54 52

www.slawno.pl 
sds@slawno.pl

5 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Gmina Myślibórz ul. Kamienna 20,  

74-300 Myślibórz 
95 747 08 85

www.sdsmysliborz.pl
sds.mysliborz@neostrada.pl

6
Środowiskowy Dom 

Samopomocy
„Promyk” 

Miasto Gościno ul. IV Dywizji 66,  
78-120 Gościno

94 351 20 89
sds-goscino.pl 

sds.goscino@op.pl

7
Środowiskowy Dom 

Samopomocy
“Odnowa” 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy społecznej

ul. Głowackiego 7c,
76-020 Bobolice

94 318 70 31
www.mgops.bobolice.pl 
 mgops.bobolice@wp.pl

8 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Gmina Krzęcin ul Szkolna 2, 

73-231 Krzęcin
95 765 54 16

www.krzecin.pl
sdskrzecin@wp.pl

9 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością  
Intelektualną koło  

w Koszalinie

ul.Budowniczych 6, 
75-323 Koszalin

94 345 08 53
www.niepelnosprawni.koszalin.pl
psoni@niepelnosprawni.koszalin.pl

10
Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Przy-

szłość”
Fundacja “Nowe Życie” 75-322 Koszalin,  

ul. Zwycięstwa 119 94 341 92 93

11 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Miasto Szczecin Ul. Tartaczna 14, 

 70-893 Szczecin
91 462 22 30

sekretariat@sds.szczecin.pl

12 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

Osina 19 a,  
74-320 Barlinek 95 746 23 15

13
Środowiskowy Dom 
Samopomocy “Sło-

neczko”
Gmina Barwice ul. Czaplinecka 14, 

78-460 Barwice
943732163,

sdsbarwice@op.pl 

14 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

Stowarzyszenie  
“Lepsze Jutro”

Będzino 56,  
76-037 Będzino

796109760, 
694462596,

www.lepszejutrobedzino.pl 
lepszejutro.b@ gmail.com

L.p. Nazwa Organ prowadzący Adres Telefon, e-mail

15
Środowiskowy 

Dom Samopomocy 
“Feniks” 

Ośrodek Pomocy Społecznej Biesiekierz 13,  
76-039 Biesiekierz

943180316,
www.gops.samorzad.pl 

16 Środowiskowy  
Dom Samopomocy

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

ul. Kruczkowskiego 5,   
78-449 Borne Sulinowo

943733277,
mgops.bornesulinowo.pl 

17 Środowiskowy  
Dom Samopomocy Gmina Chojna ul. Orląt 10,  

74-500 Chojna

914022051,
sdschojna@gmail.com

sdschojna@vp.pl
www.sdschojna.pl 

18 Środowiskowy  
Dom Samopomocy Gmina Drawno ul. Szpitalna 2, 

73-220 Drawno
957629826,

www.bip.sds.drawno.pl
sdsdrawno@wp.pl

19 Środowiskowy  
Dom Samopomocy Gmina Goleniów ul. Pocztowa 13, 

72-100 Goleniów
914189697

dsgoleniow@gmail.com
www.sds.opsgoleniow.pl

20 Środowiskowy  
Dom Samopomocy Gmina Łobez Ul. Łoźnicka 31,  

73-150 Łobez 
91 39 74 619 

mgops.lobez.ibip.pl

21
Środowiskowy 

Dom Samopomocy 
„Pegaz”

Gmina Manowo Manowo 12A,  
76-015 Manowo

94 34 10 228
sdspegaz@wp.pl

22 Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Oaza” Gmina Polanów Krąg 5/3,  

76-010 Polanów
94 316 93 19

sdskrag@polanow.pl

23 Środowiskowy  
Dom Samopomocy

Polskie Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością  
Intelektualną koło w Policach

70-010 Police 
Ul. Korczaka 57

91 31 80 270
sds@police.pl 

www.psouu.police.pl

24 Środowiskowy  
Dom Samopomocy

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

Ul. Koszalińska 8a, 
78-320 Połczyn Zdrój 

94 72 16 175 
www.umig.polczynzdroj.

ibip.pl

25 Środowiskowy  
Dom Samopomocy

Polskie Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością  
Intelektualną koło w Wolinie

Ul. Kościuszki 16,  
72-110 Przybiernów 

91 46 15 922
www.stow.psouuwolin.org

26 Środowiskowy  
Dom Samopomocy

Polskie Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób 

 z Niepełnosprawnością 
Intelektualną koło w Pyrzyce

Ul. Główna 42,  
74-230 Mielęcin 

91 57 82 101
www.psoni-pyrzyce.pl/sds

sds.mielecin@onet.pl

27 Środowiskowy  
Dom Samopomocy Gmina Recz Ul. Staromiejska 4,  

73-210 Recz
95 71 59 049
sdsrecz@wp.pl

28 Środowiskowy  
Dom Samopomocy

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z Niepełno-

sprawnością Intelektualną 
koło w Stargard

Ul. Brzozowa 26,  
73-110 Stargard 

91 57 76 271
www.psoni.stargard.pl

29
Środowiskowy Dom 

Samopomocy
„Walentynka”

Fundacja „Przystań Ul. Wodociągowa 6a, 
78-400 Szczecinek

94 37 41 001 
f.przystan@vp.pl

www.fundacjaprzystan.org 

30 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Gmina Turowo Turowo 78,  

78-400 Szczecinek
94 37 51 383

www.sdsturowo.pl

31
Środowiskowy Dom 

Samopomocy
„Razem Łatwiej”

Gmina Świdwin Klępczewo 8,  
78-312 Świdwin

665 157 577
www.partnerstwoswidwin.

wordpress.com
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32 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Gmina Świdwin Ul. Podwale 2,  

78-300 Świdwin 
94 36 52 629

sdsswidwin@poczta.fm

33 Środowiskowy Dom 
Samopomocy

Polskie Stowarzyszenie  
na Rzecz Osób z Niepełno-
sprawnością Intelektualną 

koło w Świnoujściu

Ul. Basztowa 11,  
72-600 Świnoujście

91 32 13 559
sds.swinoujscie@psouu.org.pl
www.niepelnosprawniswi.pl

34 Środowiskowy Dom 
Samopomocy Miasto Wałcz Ul. Nowomiejska 4, 

78-600 Wałcz 
672 589 420

dlasds@go2.pl
www.sds.walcz.pl

16. POWIATOWE OŚRODKI WSPARCIA 

1

Powiatowy dom  
Samopomocy Cen-

trum Rahabilitacyjno-
-Kulturalne

Powiat białogardzki Plac Wolności 1,  
78-200 Białogard 

94 31 25 999
pdsamopomoc@poczta.onet.pl
www.pds.powiat-bialogard.pl

2

Powiatowy Dom  
Samopomocy Cen-

trum Rahabilitacyjno-
-Kulturalne

Powiat drawski
Pomorskie 

Ul. Chrobrego 4,  
78-500 Drawsko

94 36 30 605
pddsdrawsko@wp.pl

bip.pdds.powiatdrawski.pl 

3

Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia dla Osób 

z Zaburzeniami 
Psychicznymi

Powiat gryficki Ul. Koszarowa 1,  
72-300 Gryfice

91 85 25 610
www.pow-gryfice.prv.pl

4

Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia dla Osób 

z Zaburzeniami 
Psychicznym

Powiat kołobrzeski (prowa-
dzony przez Stowarzyszenie 

Użytkowników Psychia-
trycznej Opieki Zdrowotnej 
oraz Ich Rodzin i Przyjaciół 

„Feniks”)

Ul. Łopuskiego 31-33, 
78-100 Kołobrzeg 

94 35 30 312 
fenikskg@op.pl

www.feniks.kolobrzeg.pl 

5

Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia dla Osób 

z Zaburzeniami 
Psychicznym

Powiat kołobrzeski (filia 
Trzynik)

Trzynik 1,  
78-123 Siemyśl

fenikskg@op.pl
www.feniks.kolobrzeg.pl

6

Powiatowy Ośrodek 
Wsparcia dla Osób 

z Zaburzeniami 
Psychicznym

Powiat kołobrzeski 
(prowadzony przez Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną koło  

w Kołobrzegu)

Ul. Mazowiecka 29, 
78-100 Kołobrzeg

94 35 25 388
www.psouu.kolobrzeg.pl 

17. ZAKŁADY OPIEKUŃCZO –  LECZNICZE – ADRESY PLACÓWEK NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

Dział Pielęgniarstwa, Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  
78-100 Kołobrzeg, ul. Kołłątaja 1, tel. 94 355 20 00

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy, 74-200 Pyrzyce, ul. Jan Pawła II 2, tel. 91 57 00 468

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 78-640 Tuczno,  
ul. Staszica 5, tel. 67 25 93 004 

Pododdział Opiekuńczo-Leczniczy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej,  
72.010 Police, ul. Siedlecka 2, tel.91 42 56 901 

Zakład Opieki Długoterminowej, Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy, 72-200 Nowogard,  
ul. Wojska Polskiego 7, tel. 91 392 13 56

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zachodniopomorski Szpital Specjalistyczny, 72-300 Gryfice,  
ul. Niechorska 27, tel. 91 38 42 061 (placówka prywatna)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy, 72-200 Nowogard,  
ul. Wojska Polskiego 7, tel. 91 392 13 56

 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, SP ZOZ Szpital Powiatowy, 74-400 Dębno, ul. Kościuszki 58,  
tel. 95 76 02 063 do 65

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z rehabilitacją neurologiczną, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERMED”,  
72-315 Resko, ul. Szpitalna 8, tel. 91 39 52 726

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, SP ZOZ Szpital Powiatowy, 74-100 Gryfino, ul. Parkowa 5,  
tel.91 41 62 695

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, SP ZOZ – Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Opiekuńczo-Leczniczy,  
74-100 Gryfino, ul. Niepodległości 39, tel. 91 41 69 098

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, SP Szpital Powiatowy, 72-100 Goleniów,  
ul. Nowogardzka 2, tel. 91 41 83 261

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 74-520 Stara Rudnica,  
ul. Stara Rudnica 12, tel. 91 414 40 10 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SP ZOZ, 72-600 Świnoujście,  
ul. Żeromskiego 21, tel.91 32 12 170

Zakład opiekuńczo – Pielęgnacyjny dla Chorych Psychicznie, 78-400 Szczecinek,  
ul. Lelewela 11, tel. 94 37 28 853

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, 74-320 Barlinek,  
ul. Słowackiego, tel. 95 74 61 810

Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno- Opiekuńczy, SP ZOZ , 74-105 Nowe Czarnowo,  
ul. Nowe Czarnowo 70, tel. 91 40 45 350  

Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej, 75-701 Koszalin,  
ul. Wojska Polskiego 13, tel. 94 340 36 96 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, 75-642 Koszalin,  
ul. Słoneczna 15, tel. 94 34 70 754

Oddział Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ZOZ Połczyn Zdrój – Szpital Powiatowy, 78-320 Połczyn Zdrój,  
ul. Gwardii Ludowej 5, tel. 94 36 62 395

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Ośrodek Pielęgnacyjny „CORDA”, 78-200 Białogard,  
ul. Chopina 29, tel. 94 312 2649

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy SPS ZOZ „ZDROJE”, 70-78- Szczecin,  
ul. Mączna 4, tel. 91 88 06 278 

Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy  o profilu ogólnym NZOP „Zdrowie” 70-215 Szczecin,  
ul. 3-go Maja 25/27. Tel.  501 124 943

Oddział Pielęgnacyjno-opiekuńczy SP wojewódzki szpital Zespolony, 71-455 Szczecin,  
ul. Arkońska4, tel.91 45 41 007

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy, 74-200 Pyrzyce,  
ul. Jana Pawła II 2, tel. 91 57 00 468



Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Wydział Współpracy Społecznej

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin / tel. 91 44 16 220, fax. 91 44 16 231 / www.wws.wzp.pl

Opracowanie merytoryczne: dr Ewa Giza – lekarz psychiatra / Opracowanie grafi czne, skład: ZAPOL Sobczyk Sp.j.

Powielanie i przedruk tekstów zamieszczonych w publikacji nie podlega ograniczeniom pod warunkiem podania źródła.
Wydanie informatora sfi nansowano ze środków Województwa Zachodniopomorskiego ujętych w budżecie w 2019 roku


