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Jeśli:

 � doznałeś przemocy,

 � nie możesz poradzić sobie z alkoholem,

 �    chcesz uciec od narkotyków,

 � masz problemy rodzinne,

 � nie możesz poradzić sobie z własną osobowością,

 � szukasz odpowiedniego kierunku kształcenia,

 � nie masz pracy,

skorzystaj z Informatora. Znajdziesz w nim informacje o instytucjach, stowarzyszeniach 

i grupach wsparcia mogących pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów. Informator 

znajdziesz u swojego wychowawcy i pedagoga szkolnego, w poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w ośrodku pomocy społecznej, w parafi i, u sołtysa, u przewodniczącego 

rady osiedlowej i na stronie internetowej:

www.powiat-chrzanowski.pl
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I. POLICJA I SĄD

1. Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
Al. Henryka 8, 32-500 Chrzanów 
tel. ofi cera dyż. (032) 624-62-00, 
tel. (032) 624-62-55
www.chrzanow.policjia.gov.pl

Informacje o przestępstwach należy przekazywać bezpośrednio do najbliższej jednostki 
policji lub anonimowo pod numer policyjnej infolinii: 0-800-120-226. 

Telefony zaufania Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
BEZPŁATNA INFOLINIA 0-800-131-333
POWSTRZYMAĆ PRZEMOC (012) 615-22-22
POLICJA KRYMINALNA (012) 413-44-44 

Telefony Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie 
(telefony alarmowe całodobowe):
Ofi cer dyżury: tel. (032) 624-62-55, (032) 624-62-66,  
fax (032) 624-62-44.

Telefony alarmowe bezpłatne w całym kraju: 997 lub 112.

Kontakt osobisty lub telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie:
- Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Chrzanowie nadkom. 
mgr Dariusz Pogoda, tel. (032) 624-62-61, 
tel. kom. 0-606-700-014
- Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Chrzanowie
st. asp. Ryszard Opiała, tel. (032) 624-62-62, 
tel. kom. 0-606-700-023
- Sekcja ds. Nieletnich i Patologii KPP w Chrzanowie 
tel. (032) 624-62-63
- Kierownik Rewiru Dzielnicowych KPP w Chrzanowie
st. asp. Tomasz Dudek, tel. (032) 624-62-68, 
tel. kom. 0-697-279-415
- Specjalista ds. Profi laktyki Społecznej i Współpracy z Samorządami 
pełniący obowiązki Rzecznika Prasowego KPP w Chrzanowie
mł. asp. Grzegorz Sokolnicki 
tel. (032) 624-62-89, tel. kom. 0-606-700-012
e-mail: g.sokolnicki@chrzanow.policja.gov.pl
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Zakres kompetencji dzielnicowego  
Podstawową formą pełnienia służby dzielnicowego jest obchód w przydzielonym rejo-

nie służbowym, w trakcie którego dzielnicowy podejmuje zadania zaplanowane zgod-

nie z przeprowadzoną analizą stanu zagrożeń przestępczością na danym terenie jak też 

bieżące - wynikające z potrzeb mieszkańców rejonu. 

Dzielnicowy tuż po przydzieleniu określonego rejonu w ramach tzw. odwiedzin pose-

syjnych (lub zorganizowanego spotkania z mieszkańcami danego rejonu) zapoznaje 

zainteresowane osoby z możliwością skontaktowania się z nim. 

Dzielnicowy prowadzi ciągłe rozpoznanie przydzielonego mu rejonu pod względem 
* osobowym (powinien ujawniać i znać osoby zamieszkałe lub przebywające w jego 
rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zacho-
wania stwarzają zagrożenie dla spokoju, porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
w tym zwłaszcza: 
1) osoby karane i podejrzewane o prowadzanie działalności przestępczej, osoby korzy-
stające z przepustki lub przerwy w odbywaniu kary, 

2) osoby chore psychicznie, 
3) osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, 
4) osoby nieletnie zagrożone demoralizacją i przestępczością, 

Osobami tymi dzielnicowy powinien systematycznie interesować się, a w szczególno-
ści: 
- prowadzić z nimi rozmowy profi laktyczne, 
- stosować lub występować o zastosowanie względem nich środków oddziaływania 
wychowawczego i społecznego, 
- organizować pomoc w umieszczeniu w zakładzie odwykowym, leczniczym, opiekuń-

czym. 

W ramach rozpoznania osobowego rejonu dzielnicowy powinien także utrzymywać 
kontakty z osobami, które - z racji wykonywanego zawodu, pełnionej funkcji oraz 
w związku z ich działalnością społeczną lub zainteresowaniami - mogą mieć wpływ na 

funkcjonowanie środowiska lokalnego, a dzięki którym mogą być podejmowane sku-
teczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń. 

Dzielnicowy powinien również kontaktować się z osobami, które mogą być ofi arami 
przestępstw i wykroczeń. 
* terenowym zmierzającym do poznania 

- ulic, placów, dróg dojazdowych, podwórek, przejść między ulicami i domami, skwe-
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rów, parków, terenów leśnych, obiektów opuszczonych i urządzeń obrony cywilnej, 

- siedzib organów władz administracji publicznej i samorządowej, instytucji, organiza-

cji politycznych i społecznych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz zarządów 

budynków komunalnych, 

- przedsiębiorstw i zakładów pracy, obiektów i placówek oświatowo-wychowawczych, 

kulturalnych, rozrywkowych, gastronomicznych, baz transportowych, inwestycji 

budowlanych, banków i placówek handlowych, w tym obiektów, obszarów i urządzeń 

podlegających obowiązkowej ochronie na podstawie odrębnych przepisów, 

- tras przebiegu linii komunikacji miejskiej i międzymiastowej, dworców, przystanków, 

stacji benzynowych, pogotowia technicznego, informacji turystycznej, hoteli, obiektów 

służby zdrowia i sportowych, 

- miejsc wymagających szczególnego rozpoznania: 

a) miejsc nasilonych zjawisk przestępczych, narkotykowych i alkoholowych, punktów 

gromadzenia się ludzi z marginesu społecznego, a także lokali uczęszczanych przez 

osoby podejrzewane o popełnianie przestępstw, 

b) bazarów i targowisk oraz okolic lokali gastronomicznych, 

c) miejsc grupowania się nieletnich mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, 

d) obiektów uspołecznionych i prywatnych, najbardziej narażonych na działalność 

przestępczą ze względu na ich położenie, charakter produkcji lub świadczonych usług, 

atrakcyjność towarów sprzedawanych lub magazynowanych, brak dozoru

* jak też pod kątem zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku 

i bezpieczeństwa publicznego:

- lokalizacji miejsc zagrożonych przestępczością i wykroczeniami, 

- rozmiaru, natężenia i geografi i zjawisk kryminogennych, 

- konfl iktów międzyludzkich oraz ich podłoża, 

- planowanych doraźnie lub okresowo imprez sportowych, kulturalnych, rozrywko-

wych, handlowych i innych, 

- realizowanych programów prewencyjnych oraz występowania zjawisk, których pod-

łożeni może być przestępczość zorganizowana. 

*** Informacje uzyskane w toku rozpoznania w razie potrzeby przekazuje do dalszego 

wykorzystania właściwym komórkom i ogniwom organizacyjnym jednostki Policji. 

Dzielnicowy nie prowadzi postępowania przygotowawczego ***

Dzielnicowy obowiązany jest podejmować niezbędne przedsięwzięcia zmierzające do 
zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie, a w szczególności: 
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1) inspiruje organizowanie działań i przedsięwzięć prewencyjnych, współdziałając ze 
specjalistą do spraw prewencji kryminalnej, 
2) inicjuje i uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez samorządy, szkoły 
lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego, zwalczania patologii, właściwej edukacji i wychowania młodzieży; udział 
w spotkaniach dokumentuje notatką urzędową, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 
zarządzenia, 
3) informuje mieszkańców o występujących zagrożeniach i udziela instrukcji o sposo-
bach zabezpieczania się, zachowania się w określonych sytuacjach oraz organizowania 
się w celu poprawy bezpieczeństwa, 
4) uczestniczy w kontrolach zabezpieczenia obiektów zagrożonych przestępstwami, 
5) propaguje sposoby technicznego zabezpieczenia obiektów zagrożonych przestęp-
stwami, 
6) utrzymuje stały kontakt z ofi arami przestępstw oraz inicjuje działania mające na celu 
rozwiązanie problemu strachu oraz organizuje doradztwo profi laktyczne dla tej grupy 
osób, 
7) realizuje zadania z zakresu zapobiegania przemocy w rodzinie. 

W przydzielonym rejonie dzielnicowy może organizować lokale przyjęć obywateli. 

W zakresie ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, dzielnicowy jest zobowiązany 
do: 

1) natychmiastowego podjęcia niezbędnych, stosownych do okoliczności, czynności 
służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub 
wykroczenia, w szczególności: 
a) zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów i dowodów, do momentu 
przybycia grupy operacyjno-dochodzeniowej, 
b) ustalenia świadków zdarzenia, osób pokrzywdzonych, rysopisów sprawców, 
c) udzielenia pomocy ofi arom do momentu przybycia służb ratowniczych, 
2) ujawniania i zabezpieczania wszelkich śladów, mogących mieć związek z popełnio-
nym przestępstwem lub wykroczeniem, przy wykonywaniu innych zleconych czynno-
ści służbowych, 
3) podejmowania czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób 
poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa 
lub wykroczenia, bądź służących do ich popełnienia, 
4) bieżącej analizy przestępstw i wykroczeń popełnionych w jego rejonie, 

5) zbierania i przekazywania informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy 

przestępstwa lub wykroczenia i udowodnienia mu winy. 
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Do obowiązków dzielnicowego ponadto należy: 
1) udzielanie pomocy lub asysty przedstawicielom organów egzekucyjnych i innym 
osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów prawa, 
2) przeprowadzanie wywiadów na żądanie uprawnionych organów, 
3) udzielanie pomocy policjantom innych komórek lub ogniw organizacyjnych jedno-
stek Policji przy wykonywaniu czynności wymagających znajomości terenu i osób. 

Dzielnicowy jest obowiązany także na bieżąco kontrolować respektowanie w rejonie, 
obowiązujących przepisów i zarządzeń porządkowych samorządu terytorialnego, stosu-
jąc odpowiednie środki administracyjne.
Informacje i uwagi dla dzielnicowych

Jeśli Państwo macie jakieś istotne informacje czy uwagi. które mogą mieć znaczenie dla 
poprawy bezpieczeństwa i stanu porządku publicznego w Państwa miejscu zamieszka-
nia a które znajdują się w kompetencji dzielnicowych możecie Państwo przekazać je 
bezpośrednio dzielnicowemu lub kierownikowi Rewiru Dzielnicowych.

Poniżej podane są telefony kontaktowe do kierowników Rewirów Dzielnicowych lub 
Ofi cerów Dyżurnych jednostek podległych KPP w Chrzanowie, za pośrednictwem któ-
rych mogą się państwo skontaktować ze swoim dzielnicowym:

REWIR DZIELNICOWYCH KPP W CHRZANOWIE

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie
Aleja Henryka 8, 32-500 Chrzanów
Tel. (32) 624-62-00, Fax (032) 624-62-44
OFICER DYŻURNY: tel. (032) 624-62-55, (032) 624-62-66,
Bezpłatne połączenia: telefonu stacjonarnego 997
z telefonu komórkowego 112 

Kierownik Rewiru
asp. Tomasz Dudek
tel. (032) 624-62-68, 0 697 279 415

KOMISARIAT POLICJI W TRZEBINI
ul. Kościuszki 35, 32-540 Trzebinia
Telefon do ofi cera dyżurnego: (032) 612-13-84, 
(032) 612-16-55, 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych
mł. asp. Piotr Jarzęcki, tel. (032) 611-53-14, 
tel. kom. 697-313-713
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KOMISARIAT  POLICJI  W LIBIĄŻU
32 – 590 Libiąż, ul. 1 Maja 12
Telefon do ofi cera dyżurnego: (032) 627-71-97 

KOMISARIAT POLICJI W ALWERNI
32 – 566,   Alwernia ul. Korycińskiego 10
Telefon do ofi cera dyżurnego: (012) 283-12-07
(012) 258-40-06
 

2. Sąd Rejonowy w Chrzanowie
Al. Henryka 23, 32-500 Chrzanów 
tel. (032) 649-40-90, fax (032) 649-40-91

1. Z pomocy kuratorów zawodowych dla dorosłych i nieletnich mogą korzystać osoby:
� stykające się z agresją,
� alkoholicy,
� nieletni,
� skazani opuszczający zakład karny,
� rodzice z problemami wychowawczymi.

2. Formy pomocy
Kuratorzy udzielają porad oraz informacji o instytucjach, placówkach, poradniach, 
ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach, do których mogą zgłosić się osoby lub 
rodziny wymagające odpowiedniego wsparcia lub pomocy.

3. Sąd Rejonowy w Chrzanowie czynny jest:
- poniedziałek od godz. 730 do godz. 1600

- wtorek – piątek od godz. 730 do godz. 1530

Kuratorzy dla dorosłych dyżurują:
- codziennie od godz. 830 do godz. 1430 w pokojach nr 04, 05, 06 (parter)
- kontakt telefoniczny: tel. (032) 649-40-47, 
- (032) 649-40-48, 
- (032) 649-40-49 lub przez sekretariat Wydziału III Rodzinnego i Nieletnich 
tel. (032) 649-40-30.
Kuratorzy dla nieletnich dyżurują:
- codziennie od godz.830 do godz. 1430 w pokoju nr 302 (III piętro)
- kontakt telefoniczny: tel. (032) 649-40-39.
12



II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
POWIATU CHRZANOWSKIEGO

1. Powiatowy Urząd Pracy
ul. Oświęcimska 9, 32-500 Chrzanów

tel./fax (032) 623-36-37, tel. (032) 623-22-01, (032) 623-07-65

e-mail: krch@praca.gov.pl

1. Z usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie mogą korzystać 

osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w PUP 

2. Formy pomocy 

� pośrednictwo pracy 

� usługi Eures – oferty pracy na terenie Unii Europejskiej,

� poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa w formie:

- warsztatów aktywizujących do poszukiwania zatrudnienia (tematyka warsztatów np. 

przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, wolontariat drogą do zatrudnienia, własna 

fi rma, jak radzić sobie ze stresem, asertywność, autoprezentacja, diagnoza predyspozy-

cji zawodowych),

- indywidualnej rozmowy doradczej, w trakcie której można ustalić kierunek kształce-

nia, określić predyspozycje zawodowe, możliwość przekwalifi kowaniaitp.; w ramach 

indywidualnych porad doradcy zawodowego – psychologa możliwe jest wykonanie 

testów inteligencji, osobowości i zainteresowań,

� pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy w ramach zajęć w Klubie Pracy,

� organizacja szkoleń – w formie indywidualnej i grupowej,

� pożyczka szkoleniowa,

� dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

� stypendium na kontynuację nauki.

3. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie pracuje od godz. 730 do godz. 1530:

- pośrednictwo pracy – pokój 113 i 113a (obsługa klientów od godz. 800 - 1330),

- szkolenia – pokój nr 11,

- Klub Pracy – pokój nr 9,

- doradca zawodowy – pokój nr 9, 10,

- doradca zawodowy psycholog – pokój nr 123.
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2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

tel./fax (032) 624-11-30

e-mail: pcpr@powiat-chrzanowski.pl

1. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie mogą uzyskać pomoc:

- osoby niepełnosprawne (pomoc w likwidacji barier architektonicznych, dofi nanso-

wania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych oraz do zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób nie-

pełnosprawnych),

- wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, mło-

dzieżowych ośrodków wychowawczych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowaw-

czych, zakładów poprawczych, którzy przebywali tam na podstawie orzeczenia sądu 

rodzinnego,

- rodziny mające problemy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, rodziny 

zastępcze,

- osoby zainteresowane przysposobieniem (adopcja) dziecka bądź podjęciem się roli 

rodziny zastępczej.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania  powiatu z zakresu pomocy 

społecznej. 

Formy pomocy

� Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,

� Udzielanie pomocy materialnej,

� Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawio-

nych rodziców,

� Pomoc psychologiczna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

� Udzielanie informacji i pomoc prawna,

� Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

� Doradztwo metodyczne dla kierowników pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej powiatu

3. Informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Chrzanowie. Istnieje możliwość wizyty pracownika socjalnego w domu osoby, która 

z przyczyn zdrowotnych nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do Powiatowego 
14



Centrum Pomocy Rodzinie. Jednostka pracuje codziennie od godz. 700 do godz. 1500, 

w poniedziałki od godz. 700 do godz. 1700.

W każdy wtorek od godziny 1500 do 1700 pełnią dyżury:

Psycholog Justyna Matuszewska

Prawnik Paweł Głownia

Pedagog rodzinny Jolanta Szynowska

3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

tel./fax (032) 624-75-55

e-mail: pcpr_zespol@powiat-chrzanowski.pl

1. Do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności może zwrócić się 

każda osoba ubiegająca się o orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-

sprawności do celów pozarentowych oraz legitymację osoby niepełnosprawnej.

2. Formy pomocy

� świadczenia z systemu pomocy społecznej,

� zatrudnienie w systemie pracy chronionej,

� dofi nansowanie do zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-

nie ze środków PFRON,

� ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych na podstawie odrębnych przepisów

Ubiegający się o orzeczenie muszą złożyć stosowny wniosek wraz z posiadaną doku-

mentacją medyczną, określającą przebieg, rozwój i sposób leczenia danego schorzenia. 

Na podstawie przeprowadzonego badania oraz dokumentacji medycznej skład orze-

kający stwierdza jakie ograniczenia posiada dana osoba w pełnieniu ról społecznych, 

ustala wskazania w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz jeśli istnieją prze-

słanki zalicza osobę do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiar-

kowanego lub lekkiego lub w przypadku dzieci – stwierdza niepełnosprawność. 

3. Zespół przyjmuje w budynku Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, ul. Topolowa 16 

pawilon „D”, I piętro, pok. 140B (bariery architektoniczne nie występują): 

- poniedziałek od godz. 700 do godz. 1700

- wtorek, czwartek, piątek od godz. 700 do godz.1500

środa: dzień wewnętrzny.
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4. Szkoły- Pedagodzy Szkolni
1. Szkoły prowadzą działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem od środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
polegające na:
� systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem,
� informowaniu o narkomanii i jej skutkach,
� współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
� poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom ,
� przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowaniem dzieci i młodzieży 
do przeciwdziałania narkomanii. 
Szkoły i placówki udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzi-
com oraz nauczycielom. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przez 
pedagogów szkolnych: polega na:

� diagnozowaniu środowiska ucznia,
� rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia,
� rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
� wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
� organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
� podejmowaniu działań wychowawczych i profi laktycznych wynikających z pro-
gramu wychowawczego szkoły i programu profi laktyki,
� prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli 
i rodziców,
� wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dal-
szego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji 
w tym zakresie,
� wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
� wspieraniu rodziców i w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
� umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców,
� podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Formy pomocy 
� Indywidualna pomoc pedagogiczna dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
� Indywidualna pomoc dla wszystkich uczniów, uczniów dysfunkcyjnych, niepełno-
sprawnych, w toku kształcenia indywidualnego, uczniów w szczególnie trudnych sytu-
acjach dydaktyczno-wychowawczych.

� Indywidualna współpraca z rodzicami uczniów sprawiających problemy dydak-

tyczno-wychowawcze.
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� Poradnictwo indywidualne dla rodziców z zakresu rozwiązywania problemów 

rodzinnych.

� Stały kontakt z rodzicami uczniów zagrożonych uzależnieniem.

� Pomoc dla uczniów i rodziców w wyborze dalszego kierunku kształcenia oraz 

w wyborze zawodu.

� Pedagogizacja rodziców na spotkaniach klasowych z rodzicami z zakresu m.in. profi -

laktyki uzależnień, trudności wieku dojrzewania, rozpoznawania i symptomów depresji 

młodzieńczej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych. 

� Współpraca pedagoga z wychowawcami i nauczycielami w celu rozwiązywania roz-

poznanych trudności.

� Lekcje z pedagogiem szkolnym na temat występujących problemów i sposobów ich 

rozwiązania. 

� Zapobieganie i rozwiązywanie problemów adaptacyjnych związanych z niepowo-

dzeniami szkolnymi, absencją w szkole. 

� Spotkania uczniów i rodziców z terapeutami (świadkami).

� Pomoc w nauce poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz 

indywidualnych konsultacji.

� Organizowanie zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym oraz zajęć psy-

choedukacyjnych dla uczniów.

� Zajęcia integracyjne, zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych.

� Kierowanie uczniów i rodziców do poradni specjalistycznych. 

� Inicjowanie i wspieranie terapii uzależnień.
� Pomoc materialna i fi nansowa dla uczniów. 
� Pomoc w zakresie wyrównywania i likwidowania zaburzeń rozwojowych.

1. Katarzyna Szczupak – I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14, 

32-500 Chrzanów

2. Janina Szkowron – II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, ul. Wyszyńskiego 19, 

32-500 Chrzanów 

3. Anna Kulczyk – Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie, 

ul. Piłsudskiego 14, 32-500 Chrzanów

4. Monika Witkowska – I Liceum Ogólnokształcące w Trzebini, ul. Grunwaldzka 101, 

32-541 Trzebinia

5. Ewa Tendera – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 

32-500 Chrzanów 

6. Małgorzata Klimczak – Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Trzebini,  

ul. Gwarków 3, 32-541 Trzebinia
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7. Katarzyna Herbik – Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, 

ul. Krakowska 12, 32-540 Trzebinia 

8. Mariola Cupiał – Zespół Szkół w Lubiążu, ul. Górnicza 3, 32-590 Libiąż

9. Zofi a Dulowska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie, 

ul. Paderewskiego 1, 32-500 Chrzanów 

5. Szkolny Punkt Informacji Zawodowej 
przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Chrzanowie
ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów

tel./fax (032) 623-30-47

e-mail: punktpce@interia.pl

1. Z pomocy doradcy mogą skorzystać uczniowie, osoby bezrobotne, szukające pracy, 

zawodu.

2. W punkcie prowadzone są działania z zakresu poradnictwa zawodowego, wspiera-

jące karierę edukacyjno-zawodową, między innymi:

� poznanie siebie, własnej osobowości, predyspozycji,

� kreowanie aktywnej postawy,

� przezwyciężanie bierności,

� radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

� przygotowanie do aktywnego poszukiwania i utrzymania pracy,

� prezentowanie się na rynku pracy,

� poznanie reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,

� przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych (egzaminy, 

poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, adaptacja do nowych 

warunków, bezrobocie, mobilność zawodowa).

3. Godziny otwarcia punktu: 

- poniedziałek od godz. 730 do godz. 1000 oraz od godz. 1030 do godz.1200

- wtorek od godz. 1200 do godz. 1600

- środa od godz. 730 do godz. 1100

- czwartek od godz. 730 do godz. 1000  oraz  od godz. 1030 do godz. 1230

- piątek od godz. 800 do godz. 1200

W Punkcie Informacji Zawodowej dyżuruje doradca zawodowy mgr inż. Agnieszka 

Pancerz
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6. Poradnie Psychologiczno –Pedagogiczne

Do zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej należy w szczególności:

1) wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia 

się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfl iktów 

i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

2) profi laktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,

3) terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 

4) pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowa-

nia kariery zawodowej,

5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych moż-

liwości oraz mocnych stron uczniów,

7) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,

8) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły. 

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Trzebini
ul. Św. Stanisława 1, 32-540 Trzebinia
tel./fax (032) 612-10-34
e-mail: ppp.trzebinia@wp.pl

1. W poradni pomoc otrzymać mogą: 
� dzieci i młodzież w wieku 0 – 20 lat, 
� rodzice, 
� opiekunowie, 
� nauczyciele, 
� wychowawcy, 
� pedagodzy szkolni, 
� wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz.

2. Formy pomocy:
� psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną dla dzieci i młodzieży,
� psychopedagogiczną dla rodziców i nauczycieli związaną z wychowaniem i kształ-
ceniem dzieci,
� prowadzenie terapii psychologicznej i pedagogicznej indywidualnej i grupowej
� doradztwo dla młodzieży w zakresie wyboru kierunku kształcenia,

� konsultacje dla rodziców, nauczycieli i pedagogów szkolnych,

� działalność profi laktyczna – prowadzenie w placówkach oświatowych programów 
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profi laktycznych, warsztatów z młodzieżą, treningów integracyjno-adaptacyjnych,
� działalność informacyjna i szkoleniowa,
� prowadzenie badań przesiewowych we współpracujących z poradnią placówkach 
(profi laktyka wad wzroku, słuchu, wad wymowy, wczesne wykrywanie wad dyslek-
tycznych),
� Punkt Konsultacyjny dla uczniów zdolnych,
� Punkt Konsultacyjny dla rodzin zastępczych i  adopcyjnych
� Punkt Konsultacyjny dla młodzieży – rozwiązywanie problemów okresu dorasta-
nia.
� Zajęcia warsztatowe dla rodziców wspieranie umiejętności wychowawczych- 
„Szkoła dla Rodziców Wychowawców” 

3. Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1800. Terminy 
można ustalać osobiście bądź telefonicznie (skierowanie nie jest wymagane). Korzysta-
nie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest nieodpłatne.

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów

tel. (032) 624-12-70, fax (032) 624-12-72
e-mail: pppchrzanow@post.pl

1. Poradnia oferuje pomoc dla:
� dzieci od 0-6 lat
� młodzieży (w tym uczącej się, studiującej), 
� rodziców, 
� nauczycieli, 
� pedagogów i psychologów szkolnych.

2. Formy pomocy:
� diagnoza zgłoszonego problemu,
� terapia psychologiczna indywidualna i rodzin,
� terapia pedagogiczna,
� grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych,
� warsztaty z klasami,
� warsztaty w sytuacjach kryzysowych,
� psychopedagogizacja rodziców,
� zajęcia w świetlicy terapeutycznej dla uczniów szkół podstawowych wymagających 
wsparcia specjalistycznego,
� diagnoza i terapia młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym,
� Punkt Konsultacyjny w Libiążu. 
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3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chrzanowie czynna jest od poniedziałku 
do piątku od godz. 700 do godz. 1800. Pomoc można uzyskać ustalając terminy wizyt, 
a w przypadkach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji Poradnia 
udziela pomocy doraźnej, a także w ramach codziennego „dyżuru interwencyjnego”. 
Terminy można ustalać osobiście bądź telefonicznie (skierowanie nie jest wymagane). 
Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest nieodpłatne. 

Punkt Konsultacyjny w Libiążu 
- siedziba: Miejskie Centrum Medyczne, Libiąż, ul. 9 Maja 2
- Punkt Konsultacyjny czynny jest w każdą środę od godz. 800 do godz.1200 (przyjmuje 
psycholog oraz pedagog); od godz. 1200 do godz.1300 psycholog i pedagog przebywają 
na terenie szkół w Gminie Libiąż, tel. (032) 627-42-21, tel. (032) 627-73-75 w. 56.

7. Specjalny Ośrodek Szkolno –Wychowawczy
ul. Paderewskiego 1, 32-500 Chrzanów 
tel. (032) 623-26-65, fax (032) 624-07-50
e-mail sosw@epf.pl

1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym mogą kształcić się uczniowie:
� posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem umy-
słowym w stopniu:
- lekkim, 
- umiarkowanym 
- znacznym,
na poziomie szkoły:
- podstawowej,
- gimnazjum, 
- zasadniczej szkoły zawodowej, 
- szkoły przysposabiającej do pracy,
- uzupełniającego liceum ogólnokształcącego,
2. Formy pomocy:
Wychowankowie SOS-W objęci są oddziaływaniami:
� dydaktycznymi, 
� wychowawczymi, 
� opiekuńczymi i terapeutycznymi (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logope-
dyczna). 
� możliwość skorzystania z pomocy doradcy zawodowego,
� profi laktyki medycznej (pielęgniarka, lekarz),
� możliwość uczęszczania na zajęcia pozalekcyjne w formie kół zainteresowań (zespół 
wokalny, muzyczny, kółko informatyczne, plastyczne, sportowe),
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� Dla rodziców i opiekunów prawnych prowadzone są systematyczne konsultacje z pra-
cownikami pedagogicznymi w zakresie poradnictwa wychowawczego, opiekuńczego, 
socjalnego, terapeutycznego. Istnieje grupa wsparcia dla rodzin dzieci autystycznych).

3. Z pomocy można skorzystać w godzinach pracy administracji od godz. 700  do godz. 
1500. Internat SOS-W funkcjonuje całodobowo z wyjątkiem ferii zimowych i letnich 
oraz przerw świątecznych.
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III. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Al. Henryka 2/4, 32-500 Chrzanów 
tel. (032) 623-37-98, fax (032) 623-35-52
e-mail: opsch@poczta.neostrada.pl
 
w tym: Zespół ds. Profi laktyki i Terapii Rodzin 
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrzanowie
Al. Henryka 2/4, 32-500 Chrzanów 
tel. (032) 623-13-71, tel. (032) 624-05-88

1. Pomoc: osobom ubogim, osobom bezdomnym, alkoholikom, narkomanom, osobom 
doświadczającym przemocy domowej, sprawcom przemocy. 

2. Formy pomocy:
� pomoc materialna i rzeczowa, 
� pomoc psychologiczna, 
� terapia indywidualna i grupowa alkoholizmu, 
� terapia osób doświadczających przemocy – grupowa i indywidualna, spotkania 
z małżeństwem bądź rodzinami w kryzysie (uzależnienie, przemoc, współuzależnienie), 
� interwencje środowiskowe w sytuacjach kryzysowych , 
� noclegownia dla mężczyzn, 

3. Możliwość uzyskania pomocy: Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym Zespół ds. Pro-
fi laktyki i Terapii Rodzin w składzie Jerzy Matusik, Dorota Chamerska, Zbigniew Tura, 
Izabela Wilga-Malota. 
Godziny otwarcia:
- poniedziałek od godz. 700 do godz. 1700

- wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do godz. 1500

- telefon wsparcia dla osób w kryzysie: (032) 623-13-71.

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
ul. Kościuszki 38, 32-540 Trzebinia
tel. (032) 612-15-10, tel. (032)611-08-29, 
tel. (032)611-08-31, fax (032) 612-15-10
e-mail opst@intertel.net.pl

1. Z pomocy placówki mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytu-
acji życiowej. Pomocy społecznej udziela się  w szczególności z powodu ubóstwa, 
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sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej 

choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego, braku umiejętności 
w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowaw-
cze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholi-
zmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub 
ekologicznej.

2. Formy pomocy:

� fi nansowej,
� rzeczowej,
� w formie usług opiekuńczych,
� w formie pracy socjalnej,
� poradnictwa (psychologicznego, rodzinnego, prawnego),

� w formie udziału w grupie wsparcia,
� w ramach telefonu zaufania.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini jest otwarty od poniedziałku do piątku 

od godz. 730 do godz. 1530. Pracownicy socjalni przyjmują w siedzibie placówki, 
od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1100. Dodatkowo pracownicy socjalni 
przyjmują w:
a) Ośrodku Zdrowia Myślachowicach ul. Trzebińska 7, 
tel.(032) 613-74-76,
b) Ośrodku Zdrowia w Bolęcinie ul. Topolowa 2, tel. (032) 613-79-96,
c) Ośrodku Zdrowia w Psarach ul. Wspólna 6, tel. (032) 612-06-48,
d) Miejskiej Przychodni Rejonowej w Trzebini ul. Matejki 39, tel. (032) 611-08-83.
od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1100.

Psycholog Jerzy Marcinek przyjmuje:
- poniedziałek od godz. 730 do godz. 1530

- wtorek – czwartek od godz. 730 do godz. 1100

- piątek od godz. 1000 od godz. 1800

Konsultant d/s przemocy domowej Karol Budasz przyjmuje:
- poniedziałek od godz. 1100 do godz. 1900 

- wtorek od godz. 1100 do godz. 1400

- środa – piątek od godz. 800 do godz. 1100 
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Specjalista pracy socjalnej d/s osób z zaburzeniami psychicznymi 
Elżbieta Zielińska przyjmuje:
- poniedziałek od godz. 800 do godz. 1100

- wtorek od godz. 800 do godz. 1000

- środa – piątek od godz. 800 do godz. 1100

Specjalista pracy socjalnej d/s przemocy domowej i współuzależnień 
Cecylia Maciejowska przyjmuje:
- poniedziałek – środa od godz. 800 do godz. 1100

- czwartek od godz. 730 do godz. 1530

- piątek od godz. 800 do godz. 1100

Instruktor terapii uzależnień Andrzej Szczurek przyjmuje:
- wtorek od godz. 730 do godz. 1100

- środa od godz. 1100 do godz. 1900

- czwartek od godz. 1100 do godz. 1900

Prawnik Jakub Pisarski przyjmuje:
- środa od godz. 1200 do godz. 1600

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini prowadzi TELEFON ZAUFANIA dla osób 
znajdujących się w kryzysie. Telefon. (032) 612-16-46 czynny od poniedziałku do 
piątku od godz. od 800 do godz. 1900.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini prowadzone są grupy:
a) działające w strukturach ośrodka pomocy:
- Grupa psycho-edukacyjna dla osób stosujących przemoc. Spotkania grupy obywają 
się w poniedziałek od godz. 1800 do godz. 1900. Kontakt: Karol Budasz.
- Grupa wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Spotkania grupy odbywają 
się w każdy wtorek od godz. 1000 do godz. 1200. Kontakt: Jerzy Marcinek, Elżbieta 
Zielińska.
- Młodzieżowy klub wsparcia dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Spot-
kania grupy odbywają w Hali Gwarek w Trzebini ul. Piłsudskiego, od poniedziałku do 
piątku od godz. 1400 do godz. 1800. Kontakt: Elżbieta Kunert, tel. (032) 711-53-41.
b) fi nansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych:
- Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych i ofi ar przemocy domowej. Spotkania 
grupy odbywają się w każdy czwartek od godz. 1600 do godz. 1800 w siedzibie Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Kontakt: Cecylia Maciejowska.
- Grupa edukacyjno-motywująca dla osób uzależnionych i nadużywających alkoholu. 
Spotkania grupy odbywają się w każdy wtorek od godz. 1700 do godz. 1900 w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Kontakt: Andrzej Szczurek, Marek Witek.
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3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu
ul. 9 Maja 2, 32-590 Libiąż
tel. (032) 627-78-25, tel. (032) 627-48-54, 
tel. (032) 627-51-43, fax (032) 627-78-25
e-mail: libiaz.pos@pro.onet.pl

1. Pomoc o charakterze opiekuńczo-wychowawczym w Świetlicy Środowiskowej jest 
kierowana do dzieci i młodzieży w wieku do 15 lat, rekrutujących się spośród rodzin 
z problemem alkoholowym, rozbitych oraz dysfunkcyjnych wobec obowiązków rodzi-
cielskich.
 W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu funkcjonuje Klub Integracji Spo-
łecznej, którego działalność reguluje ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Pomoc kiero-
wana jest w szczególności do:
- osób bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności 
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 
lecznictwa odwykowego,
- osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończe-
niu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
- osób chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicz-
nego,
- osób bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezro-
bociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
- osób zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowi-
skiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
- uchodźców realizujących integralny program integracji, w rozumieniu przepisów 
o pomocy społecznej,
- osób niepełnosprawnych.

2. Formy pomocy:
� praca socjalna w zależności od indywidualnych potrzeb, m.in. w formie:
- interwencji,
- rozmów wspierających,
- pomocy w załatwieniu spraw urzędowych,
� konsultacje i poradnictwo:
- psychologiczne,
- prawne,
- pedagogiczne,
� pomoc fi nansową,
� pomoc rzeczową (w formie żywności, posiłków, talonów żywnościowych),
� organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
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Klub Integracji Społecznej organizuje działania w ramach:
� doradztwa zawodowego i poruszania się na rynku pracy,
� pomocy w poszukiwaniu pracy,
� warsztatów terapeutycznych,
� przygotowania dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, CV),
� udzielania wsparcia grupowego i indywidualnego,

Świetlica Środowiskowa świadczy pomoc w formie:
� pomocy dydaktycznej,
� przygotowania do zajęć lekcyjnych w szkole,
� prowadzenia zajęć o charakterze wychowawczym i korekcyjno-kompensacyjnym,
� organizowanie zajęć plastycznych, gier i zabaw zespołowych,
� zajęć terapii grupowej: profi laktycznych i psychoedukacyjnych,

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla ofi ar Przemocy w Rodzinie przy Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Libiążu świadczy pomoc w formie:
� udzielania wsparcia psychicznego i motywowania do podjęcia działań walki z prze-
mocą,
� sporządzania Niebieskich Kart i ich przekazywanie na policję, 
� udzielnie informacji o przysługujących prawach ofi arom przemocy.

3. Kontakt telefoniczny lub osobisty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Libiążu, ul. 9 Maja 2
- poniedziałek od godz. 715 do godz. 1715

- wtorek, środa, czwartek, piątek od godz. 715 o godz. 1515,
- tel. (032) 627-78-25, tel. (032) 627-48-54, 
- tel. (032) 627-51-43, fax (032) 627-78-25.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni
ul. Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia 
tel. (012) 283-11-15 – centrala Urzędu Miejskiego w Alwerni 
w. 342 – pracownicy socjalni  
w. 354 – kierownik                           
e-mail:alwerops@alwernia.pl

1. Z pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny, które z różnych przyczyn znalazły się 
w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej pokonać. Są to zazwyczaj osoby i 
rodziny dotknięte problemem: ubóstwa, bezrobocia, bezdomności, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, alkoholizmu, przemocy w rodzinie, niepełnosprawności, bezradno-
ści w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych. 

27



2. Formy pomocy :
� materialna, fi nansowa, rzeczowa i usługowa zgodnie z zasadami określonymi ustawą 
o pomocy społecznej,
� pomoc psychologiczna,
� poradnictwo socjalne.

3. Czas pracy Ośrodka:
- poniedziałek od godz. 900 do godz. 1700

- wtorek – piątek od godz. 700 do godz. 1500

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy 
Społecznej osobiście, telefonicznie bądź za pośrednictwem innych osób
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IV. GMINNE KOMISJE 
ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Alwerni
ul. Rynek 3, 32-566 Alwernia
tel. (012) 283-12-72

1. Z pomocy skorzystać mogą: osoby nadużywające alkoholu oraz ich rodziny.

2. Formy pomocy:
� możliwość zasięgnięcia informacji o placówkach leczenia i formach udzielania pomocy.
3. Dyżury: czwartki od godz. 1500 do godz. 1700

2. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Babicach
ul. Krakowska 56, 32-551 Babice 
tel./fax (032) 613-40-50
e-mail: ops_babice@pro.onet.pl

1. Osoby mogące skorzystać z pomocy:
� osoby z problemem alkoholowym,
� dzieci takich rodzin,
� osoby uzależnione od narkotyków. 

2. Formy pomocy:
� pomoc psychologiczna w formie indywidualnej terapii oraz terapii rodzin,
� zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu (prowadzone w każdy 
wtorek o godz. 1600 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Babicach),
� zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży (tworzenie warunków do nauki własnej 
i pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, łagodzenie niedostatków 
wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń zachowania) prowadzone 
w Świetlicy Profi laktyczno-Wychowawczej Fundacji Viribus Unitis w Babicach.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje w następujących godzinach: poniedziałek od 
800 do 1600, a w pozostałe dni od 700 do 1500. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnio-
nych w każdy wtorek od 1600 do 1800.
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3. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Chrzanowie
Al. Henryka 2/4, 32-500 Chrzanów, pokój nr 5
tel. (032) 623-13-71

1. Osoby mogące skorzystać z pomocy:
� osoby z problemem alkoholowym,
� dzieci takich rodzin,
� osoby uzależnione od narkotyków. 

2. Formy pomocy: 
� promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
� dofi nansowywanie instytucji, szkół i stowarzyszeń realizującej programy z zakresu 
profi laktyki alkoholowej i narkotykowej,
� realizacja zadań przyjętych przez Gminny Program Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,
prowadzenie grup terapeutycznych i edukacyjnych dla osób z problemami alkoholo-
wymi oraz innymi problemami wynikającymi z zażywania substancji psychoaktyw-
nych.

3. Dyżury 
- poniedziałek  od godz. 700 do godz. 1700

- wtorek- piątek od godz. 700 do godz. 1500

4. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Libiążu
ul. Makowa 2, 32-590 Libiąż
tel./fax (032) 627-40-77
e-mail: gminna.komisja@libiaz.pl

1. Adresaci pomocy:
- osoby podejrzane o nadużywanie alkoholu i ich rodziny,
- osoby nadużywające alkoholu i ich rodziny,
- ofi ary przemocy,
- sprawcy przemocy.

2. Formy pomocy:
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego,
- rozmowy edukacyjne,
- kierowanie do placówek pomocowych,
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- sporządzanie wniosków do sądu o objęcie leczeniem odwykowym,
- współpraca z placówkami i instytucjami zajmującymi się lecznictwem odwykowym.

3. Dyżur:
- poniedziałek – czwartek od godz. 800 do godz. 1100

- piątek od godz. 1200 do godz. 1500

Posiedzenia Komisji – każda środa miesiąca godz. 1530

5. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Trzebini
ul. Narutowicza 10 pok. nr 6, 32-540 Trzebinia
tel.  (032) 612-17-90, fax  (032) 612-11-94

Biuro Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynne jest 
od poniedziałku  do piątku w godz. od 800 do 1500. 
W w/w godzinach przyjmowane są zgłoszenia o osobach nadużywających alkoholu
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V. FUNDACJE, 
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ, 

ŚWIETLICE TERAPEUTYCZNE

1. Fundacja im. Brata Alberta w Chrzanowie
ul. Sokoła 8, 32-500 Chrzanów
tel./fax (032) 623-49-70
e-mail: swietlica.chrzanow@wp.pl

1. Świetlica terapeutyczna zapewnia pomoc dzieciom upośledzonym umysłowo 
z terenu Chrzanowa i okolic. Uczestnikami świetlicy mogą zostać dzieci i młodzież do 
24 roku życia.

2. Formy pomocy: 
� umożliwienie osobom niepełnosprawnym wszechstronnego rozwoju, 
� wszechstronna pomoc pedagogiczno-psychologiczna,
� dbanie o utrzymanie dobrej intelektualnej i psychofi zycznej sprawności wychowan-
ków,
Świetlica wspiera rozwój poznawczy wychowanków – rozwija, pogłębia i kształtuje 
zainteresowania, zachęca do aktywności, dbając o poprawne funkcjonowanie w życiu 
codziennym. Stara się wspierać wychowanków w sytuacjach życiowych oraz poma-
gać rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych  w przezwyciężaniu trudności, 
jakie niesie ze sobą niepełnosprawność ich dzieci. Świetlica Terapeutyczna posiada 
wyspecjalizowaną kadrę terapeutyczną oraz bardzo dobrej jakości wyposażenie - 
między innymi specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny. 

3. Zajęcia w świetlicy terapeutycznej odbywają się dwuzmianowo od poniedziałku 
do piątku w godzinach: I zmiana od godz. 700 do godz. 1315 oraz II zmiana od godz. 1330 
do godz. 1745. Świetlica zapewnia ubezpieczenie oraz przewóz podopiecznych na zaję-
cia. Zajęcia prowadzone są w obrębie kilku grup, liczących nie więcej niż 5 osób:
- Grupy reedukacyjna i reedukacyjna z elementami ruchowymi,
- Grupa artystyczno – twórcza (plastyczna, techniczna, muzyczna),
- Gabinet fi zykoterapii,
- Grupa gospodarstwa domowego.
Rehabilitant oraz pedagog prowadzą zajęcia wg indywidualnych planów terapii opraco-
wanych dla każdego dziecka. Regularnie odbywają się dodatkowe zajęcia na basenie 
oraz zajęcia z hipoterapii. Uczestnicy Świetlicy biorą udział w konkursach, spotka-
niach integracyjnych, organizowanych wycieczkach. Szczegółowe informacje na 
temat Świetlicy Terapeutycznej uzyskać można u Kierownika, Izabeli Skrzekuckiej, 
tel. (032) 623-49-70 lub osobiście w siedzibie Świetlicy.
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2. Fundacja im. Brata Alberta w Libiążu
ul. Piłsudskiego 4, 32-590 Libiąż
tel./fax (032) 627-75-31
e-mail: fundlib@onet.pl

1. Uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej mogą być osoby niepełnosprawne umy-
słowo w przedziale wiekowym od 17 do 40 lat.
 
2. Formy pomocy 
Osoby niepełnosprawne mogą nabywać i doskonalić swoje umiejętności w pracow-
niach:
� gospodarstwa domowego, 
� ogrodniczej, 
� krawieckiej, 
� hafciarskiej 
� stolarsko – introligatorskiej. 
Uczestnicy mają zapewnioną opiekę pielęgniarską i psychologiczną.
 
3. Rodzice lub opiekunowie osób niepełnosprawnych umysłowo mogą zgłaszać te osoby 
do uczestnictwa w warsztatach na podany adres lub kontaktować się telefonicznie pod 
nr tel. (032) 627-75-31 od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500.

3. Fundacja im. Brata Alberta w Trzebini
ul. hm. Mariana Luzara 1, 32-540 Trzebinia
tel./fax (032) 612-13-75
e-mail: trzebiniawtz@poczta.fm
www.albercik.powiat-chrzanowski.pl

1. Placówka dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, powyżej 16 roku życia, 
posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, 
ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. 

2. Formy pomocy
� udział w zajęciach terapeutycznych. 
� rehabilitacja społeczna i zawodowa. 

3. Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 700 do godz. 1500. Kon-
takt telefoniczny pod numerem (032) 612-13-75 oraz kontakt osobisty w godzinach 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w siedzibie WTZ.

33



4. Fundacja Viribus Unitis w Babicach
ul. dr J. Gołąba 2, 32-551 Babice
tel. (032) 622-93-52

1. Z pomocy mogą korzystać osoby ubogie o niskich dochodach na jednego członka 
rodziny, a także osoby, które z przyczyn losowych znalazły się w potrzebie (wsparcie 
rzeczowe).

2. Formy pomocy: 
� pomoc w postaci rzeczowej głównie paczki z artykułami spożywczymi.

3. Kontakt osobisty: Fundacja Viribus Unitis w Babicach, ul. dr J. Gołąba 2, 
32-551 Babice, tel. (032) 622-93-52, od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1900.

5. Środowiskowa Świetlica Profi laktyczno-Wychowawcza 
Fundacji Viribus Unitis w Babicach
ul. dr J. Gołąba 2, 32-551 Babice
tel. (032) 622-93-52

1. Świetlica jest ośrodkiem wsparcia dla dzieci w wieku  7 – 16 lat, zamieszkałych 
na terenie powiatu chrzanowskiego.

2. Formy pomocy:
� opieka po zajęciach szkolnych,
� pomoc w odrabianiu lekcji,
� prowadzenie zajęć wyrównawczo – kompensacyjnych,
� terapia pedagogiczna, resocjalizacyjna,
� pomoc w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej,
� wdrażanie do codziennych obowiązków,
� rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań w ramach zajęć teatralnych, plastycznych, 
muzycznych, sportowych,
� organizowanie wycieczek, biwaków,
� prowadzenie zajęć otwartych dla dzieci nie będących wychowankami.
� w Świetlicy jest realizowane dożywianie dzieci.

3. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 1100 do 1900, w soboty 
od 800 do 1400. Kontakt osobisty: ul. dr J. Gołąba 2, 32-551 Babice lub telefoniczny, 
tel. (032) 622-93-52 Informacje można uzyskać także w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chrzanowie, ul. Topolowa 16 oraz u dyrektorów szkół.
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6. Środowiskowy Dom Samopomocy 
Fundacji Viribus Unitis w Babicach
ul. dr J. Gołąba 2, 32-551 Babice
tel. (032) 622-93-52

1. Dom jest ośrodkiem dziennego pobytu, przeznaczony jest dla osób dorosłych wyma-
gających wsparcia, szczególnie psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektual-
nie.

2. Formy pomocy:
- treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej,
- treningi umiejętności społecznych
- zajęcia socjoterapeutyczne,
- terapie zajęciowe,
- poradnictwo socjalne,
- psychoedukacja ukierunkowana m.in. na samodzielne korzystanie z różnych ofert 
publicznych, w tym z usług medycznych.
Poza uczestnictwem w codziennych zajęciach terapeutycznych użytkownicy biorą 
udział w wycieczkach, wyjazdach na imprezy kulturalne oraz w spotkaniach okolicz-
nościowych.

3. Placówka czynna jest przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godz. 
od 800 do 1600. Kontakt osobisty: ul. dr J. Gołąba 2, 32-551 Babice lub telefoniczny, 
tel. (032) 622-93-52. Informacje można uzyskać także w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Chrzanowie, ul. Topolowa 16 oraz w gminnych Ośrodkach Pomocy Spo-
łecznej.

7. Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
Świetlica „Plus” w Trzebini, 
ul. 24 Stycznia 47, 32-540 Trzebinia
tel./fax (032) 611-06-19
e-mail: swietlica.plus@op.pl

1. Z pomocy placówki mogą korzystać małoletni wychowankowie pochodzący z rodzin 
dysfunkcyjnych, niepełnych, z problemami alkoholowymi oraz wszystkie dzieci prag-
nące uczestniczyć w zajęciach. 

2. Formy pomocy: 
- pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych,
- organizację czasu wolnego,
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- stałą pracę z rodziną dziecka,
- jeden posiłek dostosowany do pory dnia i czasu przebywania,
- organizuje zajęcia sportowe, taneczne, komputerowe, plastyczne.

3. Placówka czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w od godz. 1200 do 
godz. 1800. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Placówka prowadzi zorganizo-
wane zajęcia podczas ferii zimowych, świątecznych, wakacji (forma stacjonarna oraz 
wyjazdowa – kolonia, obóz). Zapisy można dokonywać bezpośrednio w siedzibie pla-
cówki w Szkole Podstawowej Nr 4  w Krystynowie oraz w poszczególnych fi liach na 
terenie Gminy Trzebinia:
- Filia przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Trzebini-Gaju,
- Filia przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Trzebini, os. ZWM,
- Filia w Domu Harcerza, ul. Kościuszki 53
bądź bezpośrednio u Dyrektora placówki mgr Anny Gaudyn.
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VI. PUNKTY KONSULTACYJNE

1. Punkt Informacyjno Konsultacyjny 
dla osób uzależnionych ich rodzin oraz ofi ar przemocy w Libiążu
ul. Makowa 2, 32-590 Libiąż
tel./fax (032) 627-40-77
e-mail: j.sabuda@libiaz.pl
e-mail: gminna.komisja@libiaz.pl

1. Adresaci pomocy: 
- ofi ary przemocy w rodzinie, bez względu na wiek i płeć,
- młodzież szkolna z problemami zażywania środków psychoaktywnych - narkotyków,
- młodzież szkolna z innymi problemami (agresja, stres, spędzanie czasu itp.).

2. Formy pomocy:
- udzielanie informacji o możliwościach pomocy,
- udzielanie wsparcia psychicznego,
- motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego od alkoholu i narkotyków,
- udzielanie pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
- sporządzanie Niebiskich Kart i przekazywanie na policję,
- organizowanie przedsięwzięć i realizacja inicjatyw młodzieżowych,
- udział w Szkole Liderów Młodzieżowych.

3. Dyżur:
- poniedziałek od godz. 1515 do godz. 1715 (sprawy przemocy),
- wtorek od godz. 1515 do godz. 1715 (sprawy młodzieży),
- środa godz. 1530 - posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych,
- czwartek od godz. 1515 do godz. 1715 (problemy narkotykowe).

2. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
dla dzieci i młodzieży w Trzebini
ul. Narutowicza 10 pok. nr 6
32-540 Trzebinia 
tel. (032) 612-17-90
fax (032) 612-11-94

2. Z punktu skorzystać mogą dzieci, młodzież, rodzice oraz opiekunowie.
3. Dyżury pełnią psycholog i pedagog, którzy udzielają poradnictwa rodzinnego w zakresie:
- pracy z dzieckiem nadpobudliwym,
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- wstępnego rozpoznawania problemu z dzieckiem,
- profi laktyki dysleksji,
- umiejętności wychowawczych,
- poradnictwa zawodowego.

4. Punkt czynny jest w każdy poniedziałek w godz. od 1600 do 1800

3. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych 
i ich rodzin oraz ofi ar przemocy domowej w Trzebini
ul. Narutowicza 10 pok. nr 6, 32-540 Trzebinia
tel. (032) 612-17-90
fax (032) 612-11-94

1. Z punktu skorzystać mogą osoby uzależnione oraz ich rodziny, a także ofi ary prze-
mocy domowej.

2. Formy pomocy:
- pomocy prawnej,
- pomocy psychologicznej (wsparcia psychicznego),
- pomocy w rozwiązywaniu trudnych życiowych problemów,
- informacji o chorobie alkoholowej o możliwościach podjęcia leczenia,
- poradnictwa  zawodowego.

3. Punkt czynny jest w każdą środę i piątek w godz. od 1600 do 1800. W środy dyżury 

pełnią – prawnik, pedagog. W piątki dyżury pełnią – psycholog, kurator sądowy.

4. Punkt Konsultacyjny działający przy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Alwerni
ul. Rynek 3, 32-566 Alwernia
tel. (012) 283-12-72 

1. Z pomocy skorzystać mogą: osoby:
- uzależnione 
- współuzależnione, 
- alkoholicy, 
- narkomanii, 
- osoby stykające się z przemocą i agresją.

2. Formy pomocy: 
- zajęcia terapeutyczne, 
- pomoc prawna.
Punkt Konsultacyjny czynny: wtorki, czwartki od godz. 1500 do godz. 1700
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5. Punkt Profi laktyki i Pomocy 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii
ul. Grunwaldzka 69, 32-540 Trzebinia 
tel. (032) 611-04-52 (rejestracja)
tel. (032) 711-57-49 (telefon zaufania czynny w godzinach pracy Punktu)

1. Z punktu skorzystać mogą: 
� rodziny osób uzależnionych od narkotyków, 
� osoby używające narkotyków (nie uzależnione), 
� osoby uzależnione od narkotyków. 
W punkcie przyjmowani są pacjenci bez ograniczeń wiekowych.  

2. Formy pomocy:
· poradnictwo dla rodzin osób uzależnionych,
· poradnictwo dla osób używających narkotyków (nie uzależnionych),
· poradnictwo dla osób uzależnionych od narkotyków,
· skierowania do stacjonarnych ośrodków leczenia uzależnień. 

3. Punkt czynny jest:
poniedziałek od godz. 1000 do godz. 1500

środa od godz. 1030 do godz. 1800

czwartek od godz. 1300 do godz. 1800.

6. Psychologiczny Punkt Konsultacyjny 
przy Parafi i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini
ul. B. Głowackiego 3, 32-540 Trzebinia
Kontakt: Ks. Dariusz Sikorski SDS
Tel. kom. 0607 142 528
e-mail:darek_ski@o2.pl

1. Do Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego mogą zgłaszać się bez skierowania 
osoby dorosłe, rodzice z dziećmi i młodzież.

2. Formy pomocy
� Konsultacje psychologiczne:
- ukierunkowane na szersze zrozumienie problemu i zaprojektowanie optymalnej 
strategii rozwiązania; 
�  Badania psychologiczne:
- diagnoza i terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- ilorazu inteligencji;
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- uzdolnień intelektualno twórczych;
- osobowości;
- opracowania profi lu osobowościowo-intelektualnego;

� Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży w zakresie:
- trudności szkolnych, emocjonalnych, rówieśniczych, „wychowawczych”, 
  związanych z okresem dorastania;
- uczenia i rozwijania umiejętności interpersonalnych;
- profi laktyki zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych;

� Pomoc psychologiczna osobom dorosłym w zakresie:
- umiejętności radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, np. utratą bliskiej osoby, kry-
zysem w związku partnerskim, rozwodem, tzw. kryzysem wieku średniego, chorobą, 
stany stresowe i frustracyjne; stany depresyjne; konfl iktami w pracy, trudnościami 
z godzeniem życia zawodowego i rodzinnego.

� Terapia indywidualna obejmuje: 
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
- działania zapobiegające dalszej destrukcji związanej z uzależnieniem;
- trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
- profi laktykę w zakresie problemów uzależnień;

Punkt konsultacyjny czynny:
 - w czwartki (po zapisaniu się telefonicznym lub mailowym) w godz. od 1600 do 1900
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VII. LECZENIE 
AMBULATORYJNE OTWARTE

1. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie
ul. Sokoła 19, 32-500 Chrzanów 
tel. (032) 623-38-45 
fax (032) 624-03-10  
e-mail: zla@chrzanow.pl

1. Z usług medycznych mogą skorzystać osoby ubezpieczone uzależnione od alko-
holu.

2. Formy pomocy:
� usługi medyczne dla osób ubezpieczonych, uzależnionych od alkoholu zgodnie 
z podpisaną umową z NFZ. Do poradni nie obowiązują skierowania lekarskie.

3. Harmonogram pracy  Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu 
· poniedziałek od godz. 1000 do godz. 1900

· wtorek od godz. 1200 do godz. 1900

· środa od godz. 1000 do godz. 1700

· czwartek od godz. 730 do godz. 1900

· piątek od godz. 1000 do godz. 1900

2. Poradnia Leczenia Uzależnień w Trzebinii
NZOZ Trzebinia Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 69, 32-540 Trzebinia
tel. (032) 711-57-49, 
tel. (032) 611-04-52

1. Grupy osób korzystających z pomocy:
- osoby pełnoletnie uzależnione od alkoholu,
- osoby pełnoletnie nadużywające alkoholu,
- pełnoletnie osoby współuzależnione,
- dorosłe dzieci alkoholików.

2. Formy pomocy:
- psychoterapia indywidualna,
- psychoterapia grupowa,
- grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych,
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- grupowe zajęcia edukacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu,
- konsultacje lekarskie (lekarz psychiatra),
- możliwość korzystania z biblioteczki,
- prowadzenie profi laktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej (rozmowy indy-
widualne, porady telefoniczne, ulotki).

3. Godziny pracy poradni:
· poniedziałek od godz. 1530 do godz. 2030 terapia indywidualna i grupowa mgr Angelika 
Kołodziej – psycholog kliniczny 
· poniedziałek od godz. 1600 do godz. 1800 konsultacje indywidualne 
lek. Med. Barbara Klimkiewicz-Marek – psychiatra 
· środa od godz. 1700 do godz. 1900 grupa wsparcia dla kobiet współuzależnionych 
pielęgniarka dyplomowana Alicja Pabis
· czwartek od godz. 1500 do godz. 2000 terapia indywidualna i grupowa
mgr Jacek Kraus – specjalista terapii uzależnień 
· w godzinach pracy poradni, czwartek od godz. 1630 do godz. 1800 grupowe zajęcia 
edukacyjne dla osób uzależnionych mgr Zofi a Zając – asystent lekarza i terapeuty

3. Poradnia Uzależnień w Libiążu
Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o
ul. 9 Maja 2, 32-590 Libiąż 
tel. (032) 627-14-21 w. 53
fax (032) 627-48-62
e-mail: mcm2005@wp.pl

1. Z pomocy placówki mogą skorzystać: alkoholicy, dzieci alkoholików (pełnoletnie), 
narkomani, stykający się z agresją.

2. Formy pomocy: 
� pomoc psychologiczna, 
� zajęcia terapeutyczne, 
� pomoc lekarza specjalisty

3. Placówka czynna:
Poradnia Odwykowa:
- poniedziałek od godz. 700 do godz.1300

- wtorek od godz. 700 do godz.1300

- środa od godz. 1500 do godz. 1900

- czwartek od godz. 700 do godz. 1300

- piątek od godz. 1300 do godz. 1600
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Zajęcia terapeutyczne:
- poniedziałek od godz. 1700 do godz.1900

- środa od godz. 1500 do godz.1730

- czwartek od godz. 800 do godz. 1000

Psycholog:
- czwartek od godz. 1500 do godz. 2000

W ramach Poradni Odwykowej prowadzone są grupy terapeutyczne:
- Grupa edukacyjna („zerowa”),
- Grupa współuzależnionych, 
- Grupa wstępna (destrukcja, bezsilność),
- Grupa dalszego zdrowienia.

43



VIII. CARITAS

1. Parafi alny Zespół „Caritas” przy Parafi i 
p.w Niepokalanego Serca N.M.P. w Trzebini
ul. Górnicza 8, 32-541 Trzebinia 
tel. (032) 612-21-96

1. Z pomocy mogą korzystać osoby głodujące, szukające wypełnienia czasu wolnego. 

2. Forma pomocy:
� bezpłatny gorący posiłek,
� możliwość korzystania z Centrum Tenisa Stołowego i siłowni. 
 
3. Stołówka czynna od poniedziałku do piątku od godz. 1200 do godz. 1330. Cen-
trum Tenisa Stołowego i siłownia czynne od poniedziałku do piątku od godz. 1800 
do godz. 2000.
Kontakt telefoniczny: 
- Józef Stefanik tel. (032) 711-80-29
- ks. Stanisław Krzysik tel. (032) 612-21-96.

2. Parafi alny Zespół Caritas im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty 
przy Parafi i p.w Św. Barbary w Trzebini –Krystynowie
ul. Tysiąclecia PP 49, 32-540 Trzebinia 
tel. (032) 711-56-23, 
tel. (032) 611-08-90

1. Z pomocy mogą skorzystać:
� chorzy, 
� niepełnosprawni, 
� osoby w sędziwym wieku, 
� rodziny wielodzietne oraz będące w trudnej sytuacji materialnej, 
� dzieci i młodzież, 
� osoby ubogie i przeżywające różne trudności, 
� matki samotnie wychowujące dzieci, 
� bezrobotni.

2. Formy pomocy:
� Organizacja i świadczenie pomocy potrzebującym, 
� chorym, 
� niepełnosprawnym, 
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� osobom w sędziwym wieku, 
� rodzinom wielodzietnym oraz będącym w trudnej sytuacji materialnej, 
� dzieciom i młodzieży, 
� osobom ubogim i przeżywającym różne trudności, 
� matkom samotnie wychowującym dzieci, 
� bezrobotnym.

3. Kontakt: (032) 711-56-23 lub (032) 611-08-90 od poniedziałku do  piątku od godz. 
1130 do godz. 1500, ks. Władysław Gil – Przewodniczący, Anna Czyż – Prezes.
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IX. STOWARZYSZENIA

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Uzależnionym od Środków Psychoaktywnych 
i ich Rodzinom ”Przemienienie”
ul. 1-go Stycznia 12/6, 32-590 Libiąż

tel. (032) 627-71-52

1. Z pomocy mogą korzystać osoby 

� potrzebujące wsparcia, zagubione i zagrożona uzależnieniem,

� nieprzystosowane społecznie (dzieci z rozbitych rodzin),

� wychodzące z nałogów.

2. Formy pomocy

� udzielanie porad: psychiatrycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, ducho-

wej,

� prowadzenie telefonu zaufania,

� wsparcie i opieka nad osobami wychodzącymi z uzależnienia,

� prowadzenie regularnej profi laktyki uzależnień wśród młodzieży szkolnej,

� prowadzenie stałego punktu pomocy dla osób wchodzących na drogę uzależnienia, 

uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin,

2. Chrzanowskie Stowarzyszenie Abstynentów 
„Klub Powściągliwych”
ul. Krakowska 12b, 32-500 Chrzanów

tel. (032) 753-89-10 

Abstynentów pomocy mogą korzystać osoby:

- uzależnione od alkoholu ich rodziny,

- zagrożone wykluczeniem społecznym,

- bezdomnym, bezrobotnym,

- ubogim i niepełnosprawnym.

2. Formy pomocy

� wzajemna pomoc w utrzymaniu trwałej abstynencji członków Klubu

� terapie grupowe, obozy terapeutyczne

� stworzenie warunków spędzania czasu wolnego 
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3. Stowarzyszenie Abstynentów „Bratek”
ul. Rynek 3, 32-566 Alwernia

1. Z pomocy mogą korzystać: alkoholicy, rodziny alkoholików
2. Formy pomocy
� organizowanie wspólnoty osób, wspierających się wzajemnie w zachowaniu trzeź-
wości oraz ozdrowieniu moralnym i psychicznym,
� organizowanie stałych dyżurów w lokalu klubu dla niesienia pomocy jego członkom, 
zagrożonym przerwaniem abstynencji,
� sprawowanie opieki grupowej nad członkami, uzależnionymi od alkoholu,
� niesienie natychmiastowej pomocy w przypadku przerwania abstynencji członka sto-
warzyszenia,
� organizowanie różnorodnych form zdrowego wypoczynku,
� udzielanie pomocy rodzinom osób dotkniętych chorobą alkoholową.

4. Stowarzyszenie Niepełnosprawnych 
Dzieci i Młodzieży „ARKADIA”
ul. Paderewskiego 5, 32-500 Chrzanów
tel. 0606 901 494
e-mail: gaga730727@wp.pl

1. Pomoc udzielana jest wszystkim potrzebującym z terenu powiatu chrzanowskiego.

2. Formy pomocy:
� prawna
� psychologiczno – pedagogiczna 

Szerszą pomoc (min. fi nansową) oferujemy uczniom i wychowankom Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie oraz ich rodzinom. 

Kontakt:
poniedziałek - piątek 830 – 1300 ul. Paderewskiego 1 - Grażyna Perzyńska, Jolanta 
Sołtysik
poniedziałek - piątek 900 – 1100 ul. Paderewskiego 5 – Agata Duda, Agnieszka Majek
tel. 606-901-494 – Grażyna Perzyńska
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X. GRUPY 
SAMOPOMOCOWE

Grupy samopomocowe organizują wsparcie dla osób uzależnionych od alko-

holu oraz ich rodzin. Zajęcia odbywają się na zasadzie warsztatów wzajemnego 

wsparcia.

1. Grupa AA „Jutrzenka” 
przy Parafi i p.w. Św. Barbary w Libiążu
ul. Ks. St. Pieli 11, 32-590 Libiąż

tel. (032) 627-77-68

Spotkania – wtorki godz. 1700

2. Grupa AA „Pokora” 
przy Parafi i p.w. Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie
ul. Kusocińskiego 4, 32-500 Chrzanów

tel. (032) 623-53-00

3. Grupa AA „Dobrowolność” 
przy Parafi i p.w. Św. Mikołaja w Chrzanowie
ul. Mickiewicza 5, 32-500 Chrzanów 

tel. (032) 623-26-24
tel. (032) 623-58-59

4. Grupa edukacji i motywacji 
dla osób z problemem alkoholowym
Al. Henryka 2/4, 32-500 Chrzanów
tel. (032) 623-13-71

1. Z pomocy skorzystać mogą osoby z problemem alkoholowym oraz ich rodziny. 

2. Celem grupy jest zmobilizowanie i zachęcenie osób uzależnionych do podjęcia 
leczenia. 

3. Grupę prowadzi terapeuta uzależnień: Jerzy Matusik. Spotkania odbywają się 

w środy od godz. 1500 do godz. 1700.
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5. Grupa dla osób uzależnionych od alkoholu
Al. Henryka 2/4, 32-500 Chrzanów
tel. (032) 623-13-71

1. Z pomocy skorzystać mogą osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.

2. Celem grupy jest pomoc osobom uzależnionym, które są zmobilizowane i gotowe 
do podjęcia leczenia uzależnienia.
3. Grupę prowadzi terapeutka Teresa Aniszewska. Spotkania odbywają się w ponie-
działki od godz. 1530 do godz. 1730.

6. Grupa wstępna dla osób 
doświadczających przemocy domowej
Al. Henryka 2/4, 32-500 Chrzanów
tel. (032) 623-13-71

1. Z pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy domowej oraz ich rodziny. 

2. Celem grupy jest budowanie systemu wsparcia grupowego dla ofi ar przemocy domo-
wej.

3. Grupę prowadzi terapeutka Dorota Chamerska. Spotkania odbywają się w czwartki 
od godz. 1300 do godz. 1500
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XI. INNE

1. Ochotniczy Hufi ec Pracy
ul. 22 lipca 5, 32 -540  Trzebinia   
tel./fax  (032) 612-23-69,  
(032) 612-13-77
e-mail: ohp@proton.net.pl

1. Ochotnicze Hufce Pracy organizują dobrowolną pracę młodzieży, kształcenie zawo-
dowe i wychowanie. Z oferty Ośrodka Szkolenia i Wychowania może skorzystać mło-
dzież w wieku 16-18 lat, która ukończyła szkołę podstawową i ma problemy z realizacją 
obowiązku szkolnego w zakresie ukończenia gimnazjum. Ośrodek umożliwia zdobycie 
wykształcenia ogólnego i przygotowania zawodowego poprzez naukę w Gimnazjum 
dla Dorosłych. Młodzieży w wieku 16-18 lat, która ukończyła gimnazjum, a także zdo-
bycie wykształcenia i kwalifi kacji zawodowych poprzez naukę w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej. Ośrodek posiada własne Warsztaty Szkoleniowo-Produkcyjne, w których 
uczniowie zdobywają przygotowanie do pracy lub naukę zawodu w kierunkach:
- kucharz małej gastronomii,
- ślusarz,
- krawiec,
- technolog robót wykończeniowych.
W okresie trwania nauki młodzież ma możliwość uczestniczenia w kursach zawodo-
wych podnoszących lub uzupełniających wykształcenie. Do Ośrodka jest przyjmowana 
młodzież, która ma utrudniony start życiowy, tj. pochodzi z rodzin społecznie niewydol-
nych, młodzież zaniedbana wychowawczo, mająca trudną sytuację materialną, zagro-
żona patologią oraz brakiem możliwości uzyskania pracy ze względu na utrzymujące 
się bezrobocie.

2. Formy pomocy:
- możliwość zakwaterowania w internacie (bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie),

- zatrudnianie młodzieży w celu przyuczenia zawodowego lub nauki zawodu na umowę 
o pracę, wynagrodzenie za pracę wraz z pochodnymi,
- zapewnienie młodzieży warunków do nauki i zdobywania lub podwyższania kwalifi -
kacji zawodowych, edukacja i wychowanie proeuropejskie,
- opieka i wsparcie we wszystkich strefach życia młodzieży – przeciwdziałające wyklu-

czeniu społecznemu,
- przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania na współczesnym 

rynku pracy.
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3. Placówka posiada bazę lokalową zapewniającą całodobową opiekę wychowaw-
czą i socjalną. Na dany rok szkolny prowadzony jest nabór (do dnia 30 września 
każdego roku). 

2. Centrum Formacji Duchowej w  Trzebini
ul. B. Głowackiego 3, 32-540 Trzebinia
tel./fax (032) 753-54-80;  tel. kom. 0 694 448 249
cfdtrzebinia@salwatorianie.pl
www.cfdtrzebinia.salwatorianie.pl

Centrum Formacji Duchowej w Trzebini prowadzone jest przez Zgromadzenie Salwa-
torianów. Zostało powołane do życia w roku 2006. Jest to współczesna forma domu 
rekolekcyjnego, który organizuje spotkania dla osób poszukujących pogłębienia wiary, 
a także pomocy w duchowym i ludzkim rozwoju. Dlatego w domu tym organizowane 
są rekolekcje zamknięte (pięcio- lub ośmiodniowe), sesje weekendowe (piątek – nie-
dziela) oraz cykliczne spotkania trwające przez dłuższy czas – tzw. szkoły. Centrum 
organizuje swoje spotkania dla osób świeckich i duchownych.

Każdego roku organizowane są następujące spotkania:

Rekolekcje Słowa Bożego „Budować na skale” - spotkanie, które wprowadza 
w doświadczenie rekolekcji zamkniętych, uczy modlitwy Słowem Bożym, wprowadza 
w głębsze życie duchowe; rekolekcje te trwają 5 dni.

Rekolekcje lectio divina: rekolekcje przeżywane w ciszy, oparte na osobistej modli-
twie Słowem Bożym, w rekolekcjach każdemu z uczestników towarzyszy kierownik 
duchowy; rekolekcje mają cztery etapy; czas trwania tego spotkania 8 dni.

Ćwiczenia ignacjańskie: rekolekcje te mają bardzo długą tradycję w kościele, ich treść 
oparta jest o doświadczenie św. Ignacego z Loyoli, w osobistej modlitwie uczestnika 
towarzyszy mu kierownik duchowy; rekolekcje mają cztery etapy (tzw. tygodnie); czas 
trwania to 8 dni.

Weekendowe sesje formacyjne: spotkania poświęcone wybranemu tematowi z dzie-
dziny wiary lub ważnych doświadczeń ludzkich (np.: sesje dotyczące autorytetu 
wychowawcy, doświadczenia działania złego ducha, sakramentów). W tych spotka-
niach można uczestniczyć mieszkając w naszym domu lub dochodząc na spotkanie. 
Sesje trwają 3 dni (piątek 1530 – niedziela 1300).

Bieżący program oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem Centrum Formacji 
Duchowej lub na stronie internetowej.
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XII. OŚRODKI O ZASIĘGU 
PONADLOKALNYM

1. Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót”
ul. Bobrowskiego 10, 31-552 Kraków

telefon zaufania (012) 412-77-22

Towarzystwo udziela nieodpłatnie pomocy dla osób uzależnionych od narkotyków 

w każdą środę i czwartek od godz. 1600 do godz. 1800

2. Dominikańskie Centrum Informacji 
o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
ul. Dominikańska 3/24, 31-043 Kraków

tel./fax (12) 423-11-81

e-mail: infosekt@dominikanie.pl, krakow@sekty.net 

Dyrektor - o. Michał Adamski OP

tel. (12) 423-16-13, e-mail: Michał Adamski OP 

http://www.sekty.net

1. Dominikańskie Ośrodki Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach są 
organizacjami pomagającymi osobom poszkodowanym przez destrukcyjną działalność 
grup kultowych oraz sekt. 

2. Formy pomocy
� chronimy ludzi przed manipulacją psychologiczną, doktrynalną i ideologiczną, nie-
zależnie od jej pochodzenia w celu zabezpieczenia praw jednostki zagwarantowanych 
w Deklaracji Praw Człowieka,
� przekazujemy wszystkie informacje: pozytywne i negatywne o konkretnej grupie, 
� przekazujemy również informacje dotyczące metod manipulacji i rozbijania osobo-
wości stosowane przez grupę oraz podajemy sposoby przeciwdziałania im, 
� Szanujemy osobiste przekonania osób zgłaszających się do Ośrodków nie nawracamy 
nikogo na wiarę katolicką. Osobom zainteresowanym wsparciem duchowym podajemy 
adresy duszpasterstw i wspólnot katolickich. 
� pośredniczymy w nawiązaniu kontaktu z fachowcami (np. w zakresie terapii rodzin-
nej, małżeńskiej, uzależnień, konsultacji medycznej i prawnej). 

3. Centrum jest czynne we wtorki od godz. 1600 do 1900

Konsultacje telefoniczne w każdy czwartek w godz. 1000-1200
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3. Poradnia Profi laktyki i Terapii MONAR KRAKÓW
ul. Św. Katarzyny 3, 31-063 Kraków

tel/fax (012) 430-61-35

e-mail: poradnia@monar.krakow.pl

1. Z pomocy mogą skorzystać:

- ludzie, którzy znaleźli się już na drodze do narkomanii lub są już narkomanami,

- ludzie potrzebujący, zagubieni, zagrożeni narkomanią, 

ludzie nieprzystosowani społecznie (bezdomni, nosiciele wirusa HIV, dzieci z rodzin 

rozbitych, alkoholicy, młodzi przestępcy, uchodźcy polityczni, mniejszość seksualna) 

w zakresie rehabilitacji, readaptacji i resocjalizacji.

2. Formy pomocy: 

� Wypracowanie skutecznych metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się narkomanii

� Ułatwienia powrotu do społeczeństwa i pomoc osobom, które zaprzestały przyjmo-

wania narkotyków,

� Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach nar-

komani i o jej psychologicznym i społecznym podłożu,

� Rozwijanie współpracy z władzami i organami administracji państwowej w zakresie 

zwalczania i zapobiegania narkomani,

� Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebujących, 

zagubionym, zagrożonym narkomanią,

� Podejmowanie działań na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie (bezdomni, 

nosiciele wirusa HIV, dzieci z rodzin rozbitych, alkoholicy, młodzi przestępcy, 

uchodźcy polityczni, mniejszość seksualna) w zakresie rehabilitacji, readaptacji i 

resocjalizacji.

Punkt Konsultacyjny MONAR NOWY SĄCZ
ul.Śniadeckich 10A, 33-300 Nowy Sącz 
tel. (018) 443-74-44 
fax (018) 443-74-44

Punkt Konsultacyjny MONAR NOWY TARG
szpital na Kowańcu , 34-400 Nowy Targ, 
tel. (018) 264-61-44 (1200 - 2000)
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DRODZY RODZICE !
� Bądźcie dla swoich dzieci wzorem do naśladowania w każdej sytuacji,
� Bezwzględnie zakazujcie dzieciom przyjmowania od obcych jakichkolwiek prezen-
tów i słodyczy, oddalania się z obcymi lub wsiadania do pojazdów przez nich kierowa-
nych,
� Uczcie dzieci, aby podczas Waszej nieobecności w domu nie otwierały drzwi 
obcym,
� Uczyńcie wszystko, aby zabawy Waszych dzieci były bezpieczne. Sprawdźcie, czy 
w miejscu, gdzie się bawią, nie grozi im niebezpieczeństwo,
� Starannie wybierajcie drogę, którą dziecko będzie chodziło do szkoły,
� Uczcie dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach,
� Żniwa, wykopki, to okres wytężonych prac polowych. Zwracajcie uwagę, czy dzieci 
bawiące się w tym czasie w pobliżu maszyn i urządzeń rolniczych, nie są narażone na 
niebezpieczeństwo,
� Kontrolujcie sposób spędzania czasu wolnego przez Wasze dzieci (wakacje, ferie itp.)

ZAWSZE ZWRACAJCIE 
UWAGĘ NA ZACHOWANIE DZIECI 

I ICH PRZYJACIÓŁ. NIE BAGATELIZUJCIE 
PROBLEMÓW WASZYCH DZIECI
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Wydawca: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów, 
tel. 032 625 79 00, fax 032 625 79 55
Opracowanie: Wydział Edukacji Kultury i Sportu, tel. 032 625 79 44, 032 625 79 45, 
e-mail: edu@powiat-chrzanowski.pl
Druk: Drukarnia NEXO, tel 032 624 00 40, www.nexo.pl


