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Szanowni Państwo
Analiza potrzeb użytkowników Biblioteki Pedagogicznej w Koninie
przyczyniła się do zredagowania informatora o instytucjach, które
w ramach swoich działań statutowych uczestniczą w szeroko rozumianym
procesie wspomagania dziecka i rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, prawnej, społecznej czy socjalnej.
Nasilające się w ostatnich latach problemy wychowawcze skłaniają wiele
osób do intensywnych poszukiwań pomocy w tym zakresie.
Oddajemy w Państwa ręce Informator o konińskich instytucjach
wspierających szkołę i rodzinę, który jest kontynuacją wydań z lat
poprzednich. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby i tym razem spełniał
oczekiwania zainteresowanych nauczycieli, rodziców czy opiekunów
poszukujących pomocy. Informacje zostały uaktualnione, poszerzone
i uporządkowane w oparciu o odpowiedzi na rozesłane ankiety. Publikacja
zawiera nie tylko podstawowe dane teleadresowe, ale także informacje
o formach świadczonej bezpłatnie pomocy wymienionych w nim
instytucji.
Bardzo często w sytuacjach kryzysowych czujemy się bezradni
i osamotnieni, nie wiemy gdzie szukać pomocy. Dlatego warto pamiętać
o Ogólnopolskich Anonimowych Infoliniach Pomocy i Telefonach
Zaufania.
Dziękujemy wszystkim, którzy zgodzili się pomóc w opracowaniu
naszego Informatora. Zachęcamy Państwa do dalszej współpracy,
dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i przesyłania aktualnych
danych, które zostaną uwzględnione w kolejnej edycji.
Informator o konińskich instytucjach wspierających szkołę i rodzinę
dostępny jest w Czytelni CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
w Koninie i jej filiach w Kole, Słupcy i Turku, we wszystkich wymienionych w publikacji instytucjach, a także w wersji elektronicznej na stronie
www.pbp.cdnkonin.pl
Agata Haberman
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POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Nazwa placówki

Miejska Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna w Koninie

Adres

ul. Sosnowa 12, 62-510 Konin

Telefon

(63) 243 18 66

Adres strony
internetowej

www.mpppk.pl

Adres e-mail

m.poradniapp@wp.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Podstawowym celem Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koninie jest wspomaganie
rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im, jak
również ich rodzicom i nauczycielom, pomocy
psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
Terenem działania Poradni jest miasto Konin.
Do zadań Poradni należy w szczególności:
 diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb
i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży,
 wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio
do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych,
 pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze
kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu
kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie
nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
w planowaniu i realizacji zadań z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego,
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Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 podejmowanie działań z zakresu profilaktyki
uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży,
 współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych trudności
w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się
u uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
 współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu
indywidualnych
programów
edukacyjnoterapeutycznych,
 wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej
funkcji rodziny oraz wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły
lub placówki, w tym udzielanie pomocy
w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno –
wychowawczych.
Pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Koninie:
 przeprowadzają badania psychologiczne i pedagogiczne dzieci i młodzieży zakończone wydaniem stosownej opinii lub orzeczenia,
 udzielają rodzicom porad jak wychowywać
dziecko, jak pomagać dziecku w przezwyciężeniu problemów,
 udzielają wskazówek rodzicom jak pracować
z dzieckiem mającym kłopoty w pisaniu
i czytaniu,
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Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 prowadzą terapię pedagogiczną dla dzieci
z problemami w pisaniu i czytaniu,
 prowadzą terapię logopedyczną,
 prowadzą terapię EEG Biofeedback,
 prowadzą terapię psychologiczną i psychoterapię,
 przeprowadzają warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkół,
 udzielają porad w sprawie wyboru dalszej drogi
kształcenia,
 organizują spotkania i warsztaty dla rodziców,
pomagające im w tworzeniu optymalnych
warunków zapewniających wszechstronny
rozwój dziecka w środowisku rodzinnym,
 we współpracy z pedagogami i psychologami
szkół konińskich prowadzą „Zespół Wsparcia”
dla psychologów i pedagogów służący wzajemnej wymianie doświadczeń, udzielają wskazówek nauczycielom i wychowawcom,
 prowadzą zajęcia
młodzieży.

7

socjoterapeutyczne

dla

Nazwa placówki

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczy PSOUU

Adres

ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin

Telefon

(63) 244 85 99

Adres strony
internetowej

www.orew.konin.pl

Adres e-mail
Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

zk.konin@psouu.org.pl
Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczy (OREW) jest niepubliczną,
specjalistyczną placówką oświatową prowadzoną
przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) Koło
w Koninie. Przeznaczony jest dla:
 dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim w wieku 3-25 lat
 dzieci i młodzieży z upośledzeniem znacznym
i umiarkowanym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku 3-25 lat.

Zapewniamy kompleksową, wielodyscyplinarną
(rehabilitacyjną, terapeutyczną, edukacyjną, rewalidacyjną) pomoc świadczoną w odpowiednich
warunkach z opieką dostosowaną do poziomu
rozwoju psychofizycznego wychowanków.
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Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSOUU

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Oferujemy wszechstronną pomoc nie tylko samym
dzieciom, ale także ich rodzicom i rodzinom (porady psychologiczno – pedagogiczne, spotkania świąteczne, wycieczki). Jednym z ważniejszych osiągnięć Ośrodka jest dobra współpraca z rodzicami
i opiekunami dzieci oraz stabilna, dobrze wykształcona kadra. Daje to wymierne rezultaty, najważniejszy cel naszej pracy – postępy edukacyjne dzieci, poprawę ich ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętność funkcjonowania w życiu
codziennym.
Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 – 15.30

Nazwa placówki

Pogotowie Opiekuńcze w Koninie

Adres

ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin

Telefon

(63) 243 10 99

Adres strony
internetowej

www.po.konin.pl

Adres e-mail

pokonin@interia.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza
typu interwencyjnego dla wychowanków od 11
do 18 roku życia.
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Nazwa placówki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Koninie

Adres

ul. Kaliska 19, 62-500 Konin

Telefon

(63) 242 91 61

Adres strony
internetowej

www.sosw.konin.pl

Adres e-mail

sekretariat@sosw.konin.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Kształcenie i wychowanie uczniów
z upośledzeniem umysłowym:
 w stopniu lekkim – szkoła podstawowa,
gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa,
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – szkoła podstawowa,
gimnazjum, szkoła specjalna przysposabiająca
do pracy,
 z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

Ośrodek zapewnia:
 całodobową opiekę,
 warunki do nauki, wychowania i odpoczynku,
 wsparcie psychologa, pedagoga,
 pomoc logopedy,
 opiekę pielęgniarki szkolnej.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Atrakcyjność i efektywność kształcenia podnosi
fakt posiadania nowoczesnych środków dydaktycznych,
spełniających
europejskie
standardy.
W Ośrodku znajdują się pracownie przedmiotowe,
specjalistyczne gabinety, pracownie komputerowe
ze stałym dostępem do Internetu i biblioteka multimedialna.
Wymagania programowe oraz treści nauczania są
w pełni dostosowane do możliwości każdego
ucznia.
Ośrodek dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze
pedagogicznej i specjalnym metodom pracy stwarza możliwości wyrównywania deficytów rozwojowych i trudności edukacyjnych poprzez prowadzenie takich zajęć jak:
 logopedyczne w pracowni Tomatis’a,
 trening EEG Biofeedback,
 usprawnianie komunikacji alternatywnej,
 gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 terapia polisensoryczna w „Sali doświadczanie
świata”,
 dogoterapia.
Pracujemy między innymi metodami:
G. DOMANA, CH. M. KNILL, W. SHERBORNE,
DOBREGO STARTU, RELAKSACJI, F. FOLTER
MAKATON, BIBLIOTERAPII, DENNISONA,
MUZYKOTERAPII,
INTEGRACJI
SENSORYCZNEJ.
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

W naszym Ośrodku tętni życie pozalekcyjne.
Uczniowie biorą udział w zajęciach:
 sportowych, plastycznych,
 artystycznych, wycieczkach turystycznych,
 turnusach rehabilitacyjnych, zajęciach zielonej
szkoły,
 pracy 36 Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego
Szlaku,
 stowarzyszeń: KLUB OLIMPIAD SPECJALNYCH, SPRAWNI RAZEM i RAZEM DAMY
RADĘ - stowarzyszenie działające w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nazwa placówki

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom
Chorym Psychicznie w Koninie

Adres

ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin

Telefon

(63) 242 20 64, (63) 243 37 18

Adres strony
internetowej

www.psouu.org.pl

Adres e-mail

wtz-12@konin.lm.pl

Instytucje
podległe

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczy
Warsztaty Terapii Zajęciowej
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Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Chorym Psychicznie
w Koninie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Misja:
Reprezentowanie i obrona społecznych i prawnych
interesów osób chorych psychicznie. Działanie na
rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków
uczestnictwa tych osób w życiu społecznym.
Aktualnie prowadzone działania:
 gromadzenie funduszy na działalność statutową
i rzeczową dla osób w trudnej sytuacji
materialnej,
 prowadzenie
działalności
informacyjnej
i edukacyjnej, poradnictwa i pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
 organizowanie
i rekreacyjnych,

imprez

turystycznych

 wspieranie
i
propagowanie
twórczości
w dziedzinie sztuk plastycznych i działalności
teatralnej.
Odbiorcami prowadzonych przez nas działań są
osoby z zaburzeniami psychicznymi, którym oferujemy warunki aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym i pomoc socjalną.
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Nazwa placówki

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem
i Innymi Niepełnosprawnościami
Intelektualnymi GEPETTO

Adres

ul. Okólna 47 A, 62-510 Konin

Telefon

607 08 82 82

Adres strony
internetowej

www.gepetto.lm.pl

Adres e-mail

ankagepetto@wp.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Prowadzi Punkt Konsultacyjny, w ramach
którego realizuje:
 wysokospecjalistyczną indywidualną i grupową
terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną,
 zajęcia
grupowe
Ruchu
Weroniki Sherborne,

Rozwijającego

 trening społeczny,
 szkolenia dla rodziców, opiekunów, pedagogów
i lekarzy rodzinnych,
 imprezy promujące idee integracji w społeczności lokalnej.
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Nazwa placówki

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Adres

ul. PCK 13, 62-500 Konin

Telefon

(63) 240 61 96, 663 775 604

Adres strony
internetowej

www.tio.konin.pl

Adres e-mail

tio1@onet.eu

Instytucje
podległe

14 placówek wsparcia dziennego w mieście Koninie oraz w pow. konińskim i kolskim
Centrum Interwencji Kryzysowej w Koninie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci
i młodzieży, pomoc w odrabianiu prac domowych,
 udział w alternatywnych sposobach spędzania
czasu wolnego (zajęcia sportowe, artystyczne,
kino, teatr, basen, kręgielnia),
 kolonie, półkolonie, biwaki, obozy narciarskie,
 realizacja profesjonalnych programów profilaktycznych,


nieodpłatne poradnictwo interdyscyplinarne
(prawnik, psycholog, pedagog, pracownik
socjalny) dla dorosłych mieszkańców Konina.
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Nazwa placówki

Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED s. c.

Adres

ul. Wojska Polskiego 33, 62-500 Konin

Telefon

(63) 244 43 95, (63) 243 67 67

Adres strony
internetowej

www.multimed24.pl

Adres e-mail

kontakt@multimed24.pl

Instytucje
podległe

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

W skład Ośrodka wchodzą:
 Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu
i Narkotyków,
 Dzienny Oddział Leczenia Uzależnień.
Pracownikami Ośrodka są lekarze psychiatrzy,
psychologowie kliniczni, psychoterapeuci i psychoterapeuci uzależnień. W ośrodku pracują
certyfikowani specjaliści psychoterapii
uzależnień. Udzielamy pomocy psychoterapeutycznej
osobom uzależnionym i ich rodzinom.
Prowadzimy
psychoterapię
indywidualną
i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla dorosłych dzieci alkoholików.
Podstawową metodą leczenia uzależnień jest
psychoterapia. Leczenie objęte jest tajemnicą i jest
finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Dla osób, które tego sobie życzą możliwe jest
leczenie prywatne.
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Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIMED s. c.

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Ośrodek Leczenia Uzależnień jest częścią
wielospecjalistycznej przychodni lekarskiej,
w której istnieją: poradnia kardiologiczna, ginekologiczno-położnicza, diabetologiczna, alergologiczna, neurologiczna, logopedyczna, endokrynologiczna, otolaryngologiczna, poradnia zdrowia
psychicznego dla dzieci i młodzieży i dorosłych,
dzienny oddział leczenia nerwic.
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POMOC SOCJALNA, PRAWNA,
TERAPEUTYCZNA

Nazwa placówki

Bank Żywności w Koninie

Adres

ul. Przemysłowa 124 D, 62-510 Konin

Telefon

(63) 211 27 93, 608 864 624

Adres strony
internetowej

www.konin.bankizywnosci.pl

Adres e-mail

kbz@konrad.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 Bezpłatne wspieranie żywnością organizacji
pomocowych, ośrodków pomocy społecznej,
domów pomocy społecznej, placówek oświatowych, ośrodków specjalnych, rehabilitacyjnych,
domów dziecka, noclegowni dla bezdomnych
i innych opiekujących się ludźmi najbiedniejszymi i wymagającymi pomocy,
 organizowanie przy szerokim zaangażowaniu
wolontariuszy, okazjonalnych powszechnych
zbiórek żywności i zbiórek płodów rolnych,
 uświadamianie władzom samorządowym oraz
zamożniejszej części społeczeństwa obszaru
niedostatku i uwrażliwianie na potrzeby ludzi
najbiedniejszych,
 wychowawcze oddziaływanie na młodzież
w zakresie rozwijania potrzeby niesienia pomocy i różnych świadczeń potrzebującym, angażowanie ludzi do podejmowania działań na
rzecz najbiedniejszych,
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Bank Żywności w Koninie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomoc

 wyrabianie wśród młodzieży wrażliwości na los
innych, szczególnie poszkodowanych przez
życie i niezaradnych życiowo,
 wyrównywanie szansy życiowej dzieci wiejskich, szczególnie z rodzin najbiedniejszych,
 przedświąteczne wspieranie dzieci z rodzin
najbiedniejszych przez organizowanie zbiórek
i dostarczanie im paczek.

Nazwa placówki

Centrum Interwencji Kryzysowej
Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich
w Koninie

Adres

62-500 Konin, ul. PCK 13

Telefon

(63) 240 61 93

Adres strony
internetowej

www.tio.konin.pl

Adres e-mail

tio1@onet.eu

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Świadczenia obejmują:
 bezpłatną pomoc i wsparcie,
 porady prawne, pedagogiczne, psychologiczne
i socjalne,
 mediacje i negocjacje,
 zajęcia psychoedukacyjne dla ofiar przemocy
domowej – dzieci, młodzieży i dorosłych,


zajęcia korekcyjno-edukacyjne dla sprawców
przemocy.
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Centrum Interwencji Kryzysowej
Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Nazwa placówki

Placówka czynna codziennie
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00.
Telefon zaufania (63) 240 61 93
czynny od 8.00-18.00.

Chrześcijańska Służba Charytatywna
filia w Koninie

Adres

ul. Z. Urbanowskiej 4, 62-500 Konin

Telefon

609 501 300

Adres strony
internetowej

www.konin.chsch.pl, www.chsch.pl

Adres e-mail

konin@chsch.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 Prowadzenie ochrony, profilaktyki i promocji
zdrowia,
 pomoc społeczna na rzecz rodzin i osób
w trudnej sytuacji życiowej,
 organizowanie pomocy dla osób dotkniętych
klęskami żywiołowymi,
 zbieranie i dystrybucja odzieży,
 organizowanie pomocy dla osób ubogich.
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Nazwa placówki

Fundacja Bądź Zaradny

Adres

ul. Bydgoska 2a, 62-510 Konin

Telefon

691 608 798 Prezes Karol Łukowski
502 139 038 Wiceprezes Jakub Andrzejak

Adres strony
internetowej

Facebook: Fundacja Bądź Zaradny

Adres e-mail

lukowski.karol@gmail.com
fundacja.badzzaradny@gmail.com

Instytucje
podległe

Polska Akademia Paintballowa
Drużyny paintballowe: Pink Panthers Konin i Arena Gladiators Konin
Hip-Hop S.O.S.
Klub Środowiskowy Talar – działania z zakresu
pedagogiki ulicy

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Usługi specjalistyczne:
 pedagogika ulicy – street working – praca
z młodzieżą w środowiskach lokalnych, rodziną i szkołą,
 psychoterapia uzależnień,
 terapia motywacyjna i rozwojowa,
 poradnictwo psychospołeczne i pomoc terapeutyczna rodzinie,
 praktyczna profilaktyka społeczna,
 animacja społeczna, kulturowa i sportowa.
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Fundacja Bądź Zaradny

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Zajęcia i działania:
 Paintball sportowy i leśny, jesteśmy członkami
Polskiej Akademii Paintballowej, prowadzimy
drużyny drużyny: Pink Panthers Konin i Arena
Gladiators Konin, a nasze miejsce gry to
Paintball Arena Konin gdzie organizujemy turnieje,
 zajęcia psychoruchowe i samoobronę dla
młodzieży, rodziców, kobiet, seniorów,
w zależności od potrzeb, odbiorców. Terapia
ruchowa od uzależnień, jest to innowacyjny
program terapii ruchowej,
 biwaki, obozy i zajęcia połączone z programem
z elementami bezpieczeństwa, profilaktyki
społecznej, umiejętności nabywania postaw
prospołecznych, rekreacji ruchowej i kultury,
 naukę pływania z elementami nabywania
różnych umiejętności wodnych, jak nurkowanie, pływanie w zanurzeniu i zachowywania się
w wodzie w różnych sytuacjach, jest to program
biwaków i obozów szkoleniowych,
 promujemy i rozwijamy kulturę Hop-Hopową,
dotyczące rapu, dreak-dance, graffiti, betboxsu, skrecingu i Freestyle, wykonywane na
cele statutowe Fundacji, promujemy, wspieramy i pomagamy przy tym młodym talentom,
organizujemy akcje pomocową pod autorską
nazwą Hip-Hop S.O.S.
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Nazwa placówki

Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ

Adres

ul. Południowa 2 A, 62-510 Konin

Telefon

(63) 211 22 19

Adres strony
internetowej

www.podajdalej.org.pl

Adres e-mail

fundacja@podajdalej.org.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Fundacja prowadzi szeroką działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych. Stałą opieką obejmujemy ponad 150 osób.
Naszym głównym celem jest usamodzielnianie
podopiecznych, dlatego angażujemy ich w większość działań Fundacji.
Pieniądze pozyskujemy z dotacji ze źródeł
publicznych, prywatnych, darowizn oraz 1%
podatku. Dzięki temu wszystkie działania
prowadzone przez Fundację są NIEODPŁATNE.
 prowadzimy aktywną rehabilitację,
 treningi sportowe,
 doradztwo społeczne, zawodowe i prawne.
Wiele uwagi poświęcamy dzieciom z ubogich
środowisk - dla nich w czterech gminach powiatu
konińskiego prowadzimy przez cały rok:
 integracyjne zajęcia artystyczne, muzyczne,
ruchowe,
 dogoterapię i hipoterapię,
 organizujemy aktywne wakacje.
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Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Szkolimy pełno- i niepełnosprawnych wolontariuszy, którzy podnoszą swoje kwalifikacje
i wiedzę, by w pełni profesjonalnie móc pracować
z ludźmi potrzebującymi pomocy. Doradcy Pierwszego Kontaktu – niepełnosprawni wolontariusze
docierają do osób, które wskutek poważnych
wypadków straciły sprawność i pomagają im i ich
najbliższym przystosować się do nowych realiów.
Prowadzimy programy edukacyjne dotyczące
niepełnosprawności, integracji, zagrożeń związanych np. ze skokami do wody na główkę, brakiem
wyobraźni na drodze, dla uczniów szkół i studentów wyższych uczelni.
Nie zapominamy też o rehabilitacji społecznej
organizując różne wydarzenia kulturalne.
Fundację otacza szeroki krąg Przyjaciół, bez
których nasza działalność nie byłaby możliwa
w takim zakresie. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy już pomagają i tym, którzy zechcą
dołączyć do naszego grona.
W ramach Fundacji PODAJ DALEJ realizujemy
wiele projektów, z których część jest finansowana
z wpływów uzyskanych z 1% podatku.
Czynne poniedziałki, środy, piątki 08.00-16.00,
wtorki 08.00-20.00.
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Nazwa placówki

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„Otwarcie”

Adres

ul. Kilińskiego 1, 62-500 Konin

Telefon

(63) 249 68 77

Adres strony
internetowej

www.otwarcie.pl

Adres e-mail

fundacja@otwarcie.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
w tym osób z upośledzeniem umysłowym,
 niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym,
 podejmowanie i wspieranie działań w zakresie
szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających
do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych,
 niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom
o ważnym znaczeniu społecznym znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym,
 niesienie pomocy w celu ułatwienia startu
w życiu zawodowym dzieciom w trudnej
sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym,
 aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży
w tym niepełnosprawnej, ze szczególnym
uwzględnieniem osób z upośledz. umysłowym,
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Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 prowadzenie
wszechstronnej
działalności
w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw
o charakterze edukacyjnym,
 wspieranie działalności naukowej i sportowej.
Czynne od poniedziałku do piątku 08.00-19.00

Nazwa placówki

Fundacja MIELNICA

Adres

ul. Szpitalna 43, 62-500 Konin

Telefon

(63) 244 31 71, (63) 244 22 55

Adres strony
internetowej

www.mielnica.org.pl

Adres e-mail

fundacja@mielnica.org.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Fundacja MIELNICA powstała dnia 16 sierpnia
1988 roku z inicjatywy i założyciela Dr Piotra
Janaszka (zm. w 1998r.) i Andrzeja Obalskiego fundatorów.
Fundacja Mielnica jest organizacją pozarządową
posiadającą status organizacji pożytku publicznego,
jedną z pierwszych Fundacji w Polsce, która powstała w celu niesienia kompleksowej pomocy
osobom niepełnosprawnym.
Celem Fundacji jest wszechstronna działalność na
rzecz propagowania idei rehabilitacji dzieci
i młodzieży oraz dorosłych, promocja i realizacja
różnych form kompleksowej rehabilitacji.
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Fundacja MIELNICA

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Fundacja Mielnica stwarza osobom niepełnosprawnym
możliwość
kształcenia,
rozwijania
własnych zainteresowań, rehabilitacji, wypoczynku,
sportu i turystyki, uzyskania pracy i radzenia sobie
w codziennych sytuacjach. Podejmuje też różne
działania, których celem jest kształtowanie
właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych
w naszym społeczeństwie.
Podstawowe formy działalności:
 Warsztat Terapii Zajęciowej w Koninie powstał
w 1993 roku i był jednym z pierwszych w Polsce. Otacza opieką 55 osób niepełnosprawnych
z terenu Konina. Zajęcia odbywają się w pracowniach: informatyki i podstaw reklamy, krawieckiej, integracyjnej pracowni artystycznej,
technicznej,
ekologicznej,
rewalidacyjnej,
gospodarstwa domowego i ogrodniczej.
 Warsztat Terapii Zajęciowej w Mielnicy Dużej,
gm. Skulsk powstał w 1997 roku. Przyjmuje
każdego dnia 30 osób niepełnosprawnych
z terenów wiejskich. Działa na tej samej zasadzie, jak WTZ w Koninie. Uruchomiony został
w 1997 roku. Zajęcia odbywają się w pracowniach: artystycznej, gospodarstwa domowego,
komputerowej, ogrodniczej, technicznej i umiejętności społecznych.
 Środowiskowy Dom Samopomocy im. Doktora
Piotra Janaszka rozpoczął działalność we wrześniu 1999 roku w Koninie. W zajęciach uczestniczy 35 osób z terenu powiatu i miasta, które
są przygotowywane do uczestnictwa w życiu
społecznym. Oprócz terapii w poszczególnych
pracowniach, zajęcia prowadzi pedagog, logopeda, fizjoterapeuta oraz prowadzone są zajęcia
informatyczne.
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Fundacja MIELNICA

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –
Wychowawczy w Zygmuntowie gm. Skulsk
rozpoczął działalność we wrześniu 20
14 roku. OREW jest odpowiedzią na potrzeby
dziecka głęboko niepełnosprawnego, proponuje
szeroką gamę oddziaływań edukacyjnych
i kompleksową, bezpłatną rehabilitację. Jest
placówką przeznaczoną dla wychowanków
od 3 do 25 roku życia spełniających realizację
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 Zakład Pracy Chronionej Fundacji Mielnica
w Koninie powstał w 1992 roku w Koninie.
Zatrudnia 42 osoby niepełnosprawne. Zakład
produkuje odzież roboczą wysokiej jakości,
którą sprzedaje na terenie całego kraju.
 Ośrodek Rehabilitacji Fundacji Mielnica Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
powstał w marcu 1999 roku. Prowadzi szeroką
działalność w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej dzieci i dorosłych.
 Ośrodek Szkolenia Instruktorów Terapii Zajęciowej powstał w 1994 roku. Kursy prowadzone
są na dwóch poziomach: podstawowym, doskonalącym. Absolwentami Ośrodka jest ponad
600 terapeutów z całej Polski.
 Gospodarstwo Agroturystyczno - Pomocnicze
Fundacji Mielnica zostało uruchomione w 2003
roku. Posiada bazę noclegową dla 25 osób,
w której organizowane są m.in.: biwaki oraz
spotkania.
 Klub Środowiskowy dla dzieci, młodzieży
i dorosłych niepełnosprawnych nieobjętych
żadną zorganizowaną formą opieki, zajęcia
w Klubie prowadzone są popołudniami przez
terapeutów zajęciowych, pedagoga, psychologa.
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Fundacja MIELNICA

Organizacja
i formy
świadczonej
pomoc

 Biwak dla rodziców z dziećmi niepełnosprawnymi organizowany cyklicznie w wakacje. Biwak jest jedyną formą wypoczynku dla przebywających na nim mam, ojców z dziećmi. Biwak
trwa tydzień, podczas którego są prowadzone
dla dzieci zajęcia rehabilitacyjne, hipoterapia,
a dla rodziców spotkania seminaryjne z różnymi
specjalistami. Biwak odbywa się w Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym Fundacji
Mielnica w Mielnicy Dużej.
 Spotkania artystyczne i sportowe dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej odbywają się
cyklicznie w wakacje. Turnusy trwają 1 tydzień.
Zajęcia artystyczne są prowadzone przez studentów i terapeutów, a sportowe przez przeszkolonych wolontariuszy. Ważnym elementem
naszych spotkań jest zawsze integracja środowisk sprawnych i niepełnosprawnych. Spotkania odbywają się w Gospodarstwie Agroturystyczno-Pomocniczym
Fundacji
Mielnica
w Mielnicy Dużej.
 Piknik Integracyjny – Piłka na Plaży. Projekt
obejmuje organizację – rozgrywek w piłce
plażowej siatkowej osób niepełnosprawnych.
Miejscem rozgrywek jest plaża nad jeziorem
Gopło w Mielnicy Dużej.
 Ogólnopolska Olimpiada Umiejętności Osób
Niepełnosprawnych im. Doktora Piotra
Janaszka – Abilimpiada, impreza mająca na
celu docenienie pracy i wyeksponowanie
umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych, a także stworzenie możliwości rywalizacji
osobom niepełnosprawnym.
 Organizacja
turnusów
i imprez integracyjnych itp.
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rehabilitacyjnych

Nazwa placówki

Fundacja Przyjaciół Zdrowia

Adres

ul. Wojska Polskiego 6, 62-500 Konin

Telefon

(63) 243 24 41

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 Ochrona i promocja zdrowia,
 wspieranie osób ciężko chorych szczególnie
na choroby nowotworowe,
 edukacja i oświata społeczeństwa promująca
ochronę zdrowia i profilaktykę zapobiegania
zachorowalności,
 działalność charytatywna na rzecz osób chorych
i zagrożonych.

Nazwa placówki

Fundacja „Wiosna w sercu”

Adres

ul. Akacjowa 5, 62-510 Konin

Telefon

510 520 886

Adres strony
internetowej

www.wiosnawsercu.pl
www.tygrysek.konin.pl

Adres e-mail

wiosnawsercu@gmail.com

Instytucje
podległe

Klub Dziecięcy „Tygrysek”
Klub Dziecięcy „Pszczółka”
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Fundacja „Wiosna w sercu”

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Nazwa placówki

Prowadzenie opieki nad dziećmi w wieku od 1-3
lat. Wsparcie rodzin, szkolenia, warsztaty, zajęcia
dodatkowe. Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych
i ich rodzin. Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.

Koniński Dom Kultury

Adres

Plac Niepodległości 1, 62-510 Konin

Telefon

(63) 211 31 30-33

Adres strony
internetowej

www.kdk.konin.pl

Adres e-mail

sekretariat@kdkkonin.pl, impresariat@kdkkonin.pl

Instytucje
podległe

Amfiteatr ,,Na Skarpie” ul. Wyszyńskiego

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Priorytetem działalności jest edukacja przez
sztukę. Od lat prowadzimy zajęcia artystyczne
z tańca, piosenki, muzyki, plastyki, teatru, monodramu, recytacji i filmu. Uczestnicy zajęć potwierdzają swoje umiejętności w przeglądach i konkursach, w kraju i zagranicą. Efektem tej pracy są
widowiska - muzyczne, taneczne i teatralne prezentowane na rodzimej scenie.
Dla młodych ludzi, którzy nie uczestniczą
na co dzień w zajęciach, instruktorzy przygotowują
różnorodny ciekawy program ferii i wakacji.
Bywa on doskonałym sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu.
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Koniński Dom Kultury

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Nazwa placówki

Naszymi wizytówkami są: Międzynarodowy
Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego, Przegląd
Polskich Filmów Fabularnych "Debiuty" czy Derby
Kabaretowo - Estradowe i Rock z Mikołajem.

Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie
i Osobom Uzależnionym
Fundacja SPEM DONARE

Adres

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary

Telefon

(63) 270 81 32, (63) 270 81 67

Adres strony
internetowej

www.pomoc.lichen.pl

Adres e-mail

pomoc@lichen.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym
oraz pomoc w problemach rodzinnych i wychowawczych, organizujemy rekolekcje trzeźwościowe
i warsztaty psychologiczne
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Nazwa placówki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Adres

ul. Przyjaźni 5, 62-510 Konin

Telefon

(63) 242 62 32

Adres strony
internetowej

www.moprkonin.lm.pl

Adres e-mail

sekretariat@moprkonin.lm.pl
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Instytucje
nadzorowane

Dom Pomocy Społecznej,
Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
dla Osób z Chorobą Alzheimera,
Środowiskowy Dom Samopomocy,
Środowiskowy Dom Samopomocy
typu B „RAZEM”,
Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie jest
jednostką budżetową, nad którą nadzór sprawuje
Prezydent Miasta Konina. Ośrodek realizuje swoje
zadania w siedzibie głównej oraz w:
 Sekcji Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji
Kryzysowej ul. Staszica 17, tel. (063) 244 59 16
 Klubie Integracji Społecznej ul. Sosnowa 16,
tel. (063) 245 02 17
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Pomoc w formie pieniężnej:
 zasiłek stały,
 zasiłek okresowy,
 zasiłek celowy (różne formy),
 zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
 pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów
(stypendium i zasiłek szkolny),
 wynagrodzenia dla opiekunów prawnych osób
całkowicie ubezwłasnowolnionych,
 świadczenia rodzinne,
 świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 świadczenia dla rodzin zastępczych,
 świadczenia opiekuńcze,
 zasiłki rodzinne,
 dodatki do zasiłków rodzinnych,
 pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla wychowanków
opuszczających
młodzieżowe
ośrodki wsparcia, placówki opiekuńczo wychowawcze i pieczę zastępczą,
 pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki
wsparcia, placówki opiekuńczo wychowawcze i
pieczę zastępczą,
 środki finansowe na pomoc rzeczową na zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających młodzieżowe ośrodki wsparcia, placówki
opiekuńczo wychowawcze i pieczę zastępczą.
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Pomoc w formie niepieniężnej:
 praca socjalna świadczona na rzecz poprawy
funkcjonowania osób i rodzin,
 wsparcie koordynatorów rodziny, w ramach
pieczy zastępczej,
 składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 wsparcie asystenta rodziny,
 usługi opiekuńcze,
 specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 posiłki,
 poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, socjalne, z zakresu uzależnień, z zakresu
reintegracji zawodowej i społecznej),
 miejsca schronienia dla osób i rodzin doświadczających przemocy,
 opieka nad rodzina i dzieckiem - organizacja
pieczy zastępczej,
 kierowanie i umieszczanie w ośrodkach wsparcia dziennego,
 kierowanie i umieszczanie w domach pomocy
społecznej,
 kierowanie do placówek opiekuńczo wychowawczych,
 zajęcia aktywizujące zawodowo i społecznie
w Klubie Integracji Społecznej,
 organizacja
imprez
okolicznościowych
o charakterze integracyjno kulturalnym dla
mieszkańców Konina,
 realizacja programów pomocowych między
innymi:
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 „Przeciwdziałanie przemocy - program profilaktyczno edukacyjny dla uczniów klas V konińskich szkół podstawowych”,
 „Program profilaktyczno edukacyjny dla rodzin
i osób w kryzysie w zakresie promowania
i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”,
 „Psycholog Rodzinny”,
 „Szansa na Życie”,
 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 „Złota jesień życia”,
 Program aktywizująco wspierający
dla mieszkańców mieszkań chronionych”,
 „Aktywny samorząd”,
 „Wyrównywanie różnic między regionami III”.
Zadania realizowane ze środków PFRON:
 Dofinansowania ze środków PFRON do:
 turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych,
 likwidacji barier w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych,
 usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,
 organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki
dla osób niepełnosprawnych,
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane na podstawie
odrębnych przepisów osobom niepełnosprawnym,
 zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny przeznaczony: osobom fizycznym prowadzącym działalność
gospodarczą,
osobom
prawnym
i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości
prawnej
prowadzącym
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
osobom niepełnosprawnym,
 tworzenia i finansowania warsztatów terapii
zajęciowej,
 dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na
podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych organizowane przez pracodawców,
 zwrot dodatkowych kosztów związanych
z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych,
 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej.
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Nazwa placówki

Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy w Koninie
Świetlica Środowiskowa PCK

Adres

ul. Staromorzysławska 1, 62-510 Konin

Telefon

(63) 243 60 77

Adres e-mail

pckkonin@wp.pl

Adres strony
internetowej
Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

www.pck.pl

Polski Czerwony
w Koninie.

Krzyż

Zarząd

Rejonowy

Świetlica Środowiskowa z dożywianiem.
 dożywianie,
 pomoc doraźna,
 niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych
i katastrof w kraju i za granicą,
 opieka i pomoc socjalna,
 promocja właściwych zachowań zdrowotnych
i ekologicznych,
 działalność
edukacyjna
i młodzieży, wolontariat,

wśród

 promocja honorowego krwiodawstwa.
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dzieci

Nazwa placówki

Polski Związek Niewidomych
Zarząd Koła

Adres

ul. Szarych Szeregów 4, 62-500 Konin

Telefon

(63) 242 81 03

Adres strony
internetowej

www.pzn-konin.pl

Adres e-mail

pzn-konin@o2.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Związek świadczy pomoc informacyjną z zakresu
rehabilitacji dla swoich członków i nie tylko, oraz
pomoc materialną w miarę możliwości.

Nazwa placówki

Czynne wtorki, środy 09.00-13.00

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Koninie

Adres

ul. Szeligowskiego 1, 62-510 Konin

Telefon

798 776 362

Adres strony
internetowej

www.ptsr.org.pl/konin

Adres e-mail

konin@ptsr.org.pl
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Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 Współdziałanie z administracją państwową
i samorządową, placówkami służby zdrowia
i opieki społecznej, a także z innymi organizacjami pozarządowymi pracującymi dla dobra
i na rzecz osób niepełnosprawnych,
 organizowanie pomocy członkom Towarzystwa
w rozwiązywaniu ich problemów życiowych
poprzez informację, pomoc prawną i socjalnobytową, finansowanie na ustalonych zasadach
kosztów powszechnie uznanych i przyjętych
metod leczenia i rehabilitacji leczniczej,
społecznej oraz zawodowej,
 współdziałanie w organizowaniu działalności
społecznej, gospodarczej i kulturalnej dla
chorych,
 organizowanie samopomocy członkowskiej
mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu
rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia
i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej
poszkodowanych,
 prowadzenie działalności popularyzatorskiej,
informacyjnej,
 organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa,
imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów.
Dyżur w biurze we wtorki 11.00-13.00
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Nazwa placówki

Punkt Konsultacyjny dla osób i rodzin
dotkniętych problemem narkotykowym
Stowarzyszenia MONAR

Adres

ul. Okólna 54, 62-510 Konin

Telefon

(63 240 00 66

Adres strony
internetowej

www.konin-monar.org

Adres e-mail

pkkonin@monar.org

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Oferta punktu adresowana jest do osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych w różnym
wieku oraz ich rodzin, a szczególnie do młodzieży
ze szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych.
Przyjmowane są osoby używające różnego
rodzaju substancje psychoaktywne (w tym alkohol).
W
ramach
swojej
działalności
Punkt
Konsultacyjny świadczy następujące usługi:
 diagnostyczno-konsultacyjne (w tym indywidualne plany terapii),
 poradnictwo indywidualne i grupowe dla osób
uzależnionych,
 poradnictwo indywidualne i grupowe dla osób
używających narkotyki (nie uzależnionych),
 poradnictwo rodzin i najbliższych
z problemem narkotykowym,

osób

 indywidualna terapia motywacyjna,
 kierowanie do oddziałów detoksykacyjnych
i ośrodków leczenia uzależnień.
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Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Nazwa placówki

W ramach pracy punktu prowadzimy
też działalność profilaktyczną w zakresie profilaktyki uzależnień oraz profilaktyki HIV/AIDS.
Zajęcia profilaktyczne prowadzimy w szkołach,
placówkach opiekuńczych lub na terenie innych
instytucji w zależności od potrzeb.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie

Adres

Al. 1- go Maja 9, 62-510 Konin

Telefon

(63) 243 03 06

Adres strony
internetowej

www.pcpr.konin.pl

Adres e-mail

sekretariat@pcpr.konin.pl

Instytucje
podległe

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej PCPR
pełni nadzór nad jednostkami pomocy społecznej
w powiecie.
Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (ogniska wychowawcze, świetlice), środowiskowe domy samopomocy, dom pomocy
społecznej, warsztaty terapii zajęciowej.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej,
w zakresie zadań na rzecz dziecka i rodziny m.in.:
 pomoc finansowa na pokrycie części kosztów
utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach
zastępczych,
 pomoc finansowa na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osób opuszczających
placówki
opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz
młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 organizowanie opieki w rodzinach zastępczych,
 prowadzenie placówek wsparcia dziennego
o zasięgu ponadgimnazj. dla dzieci i młodzieży,
 poradnictwo specjalistyczne, w tym rodzinne dla
rodzin naturalnych i zastępczych,
 realizacja zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
finansowanych ze środków PFRON,

 prowadzenie Punktu Informacyjnego dla Osób
Niepełnosprawnych.

Nazwa placówki

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej
„Młodzi-Aktywni”

Adres

ul. Fikusowa 8, 62-502 Konin

Telefon

667 451 973

Adres strony
internetowej

https://www.facebook.com/aktywnikonin/

Adres e-mail

umaciaszek@wp.pl
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Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Młodzi-Aktywni”

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Misja i cel:
Celem Stowarzyszenia jest działalność wychowawcza, oświatowa, rehabilitacyjna, edukacyjna, terapeutyczna, socjoterapeutyczna i profilaktyczna oraz
o charakterze pomocy społecznej wobec dzieci
i młodzieży pochodzącej ze środowisk patologicznych, rodzin dysfunkcyjnych, uzależnionych i osób
niepełnosprawnych, a także wśród osób starszych.
Działalność ta ma umożliwić młodym ludziom
osiągniecie dojrzałej, odpowiedzialnej, wartościowej społecznie dorosłości, przygotować ich do
godnego życia dorosłego zarówno od strony osobistej jak i społecznej, a przez to zmniejszyć natężenie zjawiska „dzieci ulicy”, młodych ludzi bezdomnych, bezrobotnych, schodzących na drogę patologii społecznej (alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, przestępczości). Z kolei działania na rzecz
osób starszych, niepełnosprawnych bądź uzależnionych skierowane będą na pokonywanie barier architektonicznych i psychicznych, zdobywanie bodźców motywujących do działania, w celu poprawienia swojej sytuacji życiowej i przekonania że można żyć inaczej. Prowadzenie działalności mającej
na celu stworzenie możliwości terapii zajęciowej,
w zakresie profilaktyki i socjoterapii jak również
rewalidacji i resocjalizacji oraz rehabilitacji
społecznej, a także dostępu do kultury i rekreacji
osobom starszym i niepełnosprawnym.
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Nazwa placówki

Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka

Adres

ul. Plac Zamkowy 3/9, 62-500 Konin

Telefon

503 970 777 Prezes
781 012 418 Sekretarz

Adres strony
internetowej
Adres e-mail
Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Nazwa placówki

http://dladobradziecka.pl
biuro@dladobradziecka.pl
Dążymy do dobrego wychowania dzieci przez
obojga rodziców, dlatego chcemy wprowadzenia
wspólnej, równoważnej opieki nad dziećmi po rozstaniu rodziców.
Działamy na rzecz równego traktowania
i przeciwdziałamy dyskryminacji ojców przez sądy
rodzinne. Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka zostało powołane przez rodziców chcących wychowywać swoje dzieci.

Stowarzyszenie Głuchy Świat

Adres

ul. Chopina 9 pok. 19, 62-510 Konin

Telefon

792 989 007

Adres strony
internetowej

www.gluchyswiat.pl

Adres e-mail

karina.a@gluchyswiat.pl
45

Stowarzyszenie Głuchy Świat

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Misja i cel:

Nazwa placówki

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”

Działania na rzecz osób z dysfunkcją narządu
słuchu i ich rodzin, aktywizacja społeczna,
wyrównywanie szans społecznych, edukacyjnych
i zawodowych, promocja języka migowego.

Adres

ul. Jacka Malczewskiego 6, 62-510 Konin

Telefon

(63) 243 12 76, 668 222 086

Adres e-mail

razemkonin@o2.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Działalność Stowarzyszenia Integracji Społecznej
„Razem”
ze
szczególnym uwzględnieniem
skierowana jest do rodzin i osób znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej i służy wyrównywaniu
szans tych rodzin i osób.
Wsparcie udzielane w ramach realizowanych zadań
ma charakter pomocy pozamaterialnej.
Obszar działań:
Pomoc społeczna, usługi socjalne, przeciwdziałanie
uzależnieniom
i
patologiom
społecznym,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie,
kultura i sztuka, działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym, integracja i reintegracja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
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Stowarzyszenie Integracji Społecznej „Razem”

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Misja i cel:
 Pomoc
w
odzyskiwaniu
równowagi
wewnętrznej, przywracanie do społeczności,
przywracanie godności ludziom.
 Tworzenie warunków do wyjścia z trudnych
sytuacji, grupy samopomocowe, szkolenia
w pozyskiwaniu pracy, prowadzenie działań
pomocy dla rodzin, towarzyszenie rodzinie
poprzez asystenta.

Nazwa placówki

Stowarzyszenie Teraz Młodzież

Adres

ul. 3 Maja 62 A, Konin 62-500

Telefon

(63) 242 85 82

Adres strony
internetowej

www.terazmlodziez.konin.lm.pl

Adres e-mail

terazmlodziez@konin.lm.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Misja i cel:
 aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży,
działalność opiekuńcza, wychowawcza i profilaktyczna dzieci i młodzieży,
 wspieranie systemu wychowawczego i edukacyjnego państwa,
 współtworzenie systemu i warunków kształcenia
ogólnego i zawodowego,

 tworzenie polityki uzupełniającej w zakresie
profilaktyki bezrobocia i wykluczenia społecznego wśród młodzieży.
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Nazwa placówki

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Powiatowy w Koninie

Adres

ul. Noskowskiego 1 A, 62-510 Konin

Telefon

(63) 242 34 71

Adres strony
internetowej

www.tpdkonin.pl

Adres e-mail

tpdkonin@op.pl

Instytucje
podległe

Oddziały miejskie i gminne TPD
w powiecie konińskim

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Prowadzimy:
 Ośrodek Adopcyjny,
 Warsztat Terapii Zajęciowej,
 Środowiskowe Ogniska Wychowawcze (15),
 Poradnictwo prawne oraz psychologicznopedagogiczne,
 Społeczny Rzecznik Praw Dziecka.
Organizujemy:
 Wypoczynek wakacyjny dla dzieci,
 Integracyjne
rekreacyjne,

imprezy

 Konferencje, szkolenia.
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rodzinne

kulturalno-

Nazwa placówki

Towarzystwo Samorządowe

Adres

ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

Telefon

(63) 243 75 80

Adres strony
internetowej

www.ts.konin.pl

Adres e-mail

biuro@ts.konin.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Prowadzenie Funduszu Stypendialnego od 2000
roku.
Obszar działania funduszu to powiaty: koniński,
kolski, turecki. Odbiorcami funduszu są uczniowie
szkół średnich, gimnazjaliści – konkretne osoby
wskazane przez darczyńców oraz studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie
oraz studenci rozpoczynający naukę na wyższych
uczelniach (w ramach programu stypendiów pomostowych).
Fundusz stypendialny realizuje swoje cele głównie
poprzez promowanie młodych talentów, uczniów
twórczych, pragnących robić więcej dla własnego
doskonalenia i rozwoju. Pomaga głównie uczniom
uzdolnionym, którzy wymagają pomocy finansowej. Realizacja powyższych celów jest możliwa
dzięki dotacjom i darom od osób fizycznych
i prawnych. Dotychczas przyznano 2287 stypendiów.
Więcej informacji na www.stypendia.ts.konin.pl
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Nazwa placówki

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 12
przy Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy
Osobom Chorym Psychicznie

Adres

ul. Różyckiego 3, 62-510 Konin

Telefon

(63) 244 94 71

Adres strony
internetowej

www.wtz-12.konin.lm.pl

Adres e-mail

wtz-12@konin.lm.pl

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
chorych psychicznie.

Nazwa placówki

Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU

Adres

ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin

Telefon

(63) 242 20 64

Adres strony
internetowej
Adres e-mail

wtz.konin@psouu.org.pl
wtz10@wp.pl
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Warsztat Terapii Zajęciowej PSOUU

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie:
 terapia zajęciowa,
 przygotowanie do pracy,
 rehabilitacja.

Nazwa placówki

Związek Harcerstwa Polskiego
Hufiec Konin im. Szarych Szeregów

Adres

ul. Harcerska 4, 62-510 Konin

Telefon

(63) 243 19 20

Adres strony
internetowej

www.konin.zhp.pl

Adres e-mail

konin@zhp.pl

Instytucje
podległe

Drużyny harcerskie, gromady zuchowe, kręgi
instruktorskie i kręgi seniora na terenie powiatu
konińskiego, miasta Konina i powiatu słupeckiego.

Organizacja
i formy
świadczonej
pomocy

 Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
z terenu powiatu konińskiego, miasta Konina
i powiatu słupeckiego poprzez działalność
podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP
w poszczególnych środowiskach,
 organizacja rajdów, biwaków, obozów,
zimowisk dla dzieci i młodzieży zrzeszonej
i niezrzeszonej w ZHP.
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OGÓLNOPOLSKIE ANONIMOWE
INFOLINIE POMOCY - TELEFONY ZAUFANIA

UZALEŻNIENIA:

22 823 65 31 - Profilaktyka i terapia uzależnień.
Czynne codziennie w godz. 9.00-21.00.
801 19 99 90 - Ogólnopolski Telefon Zaufania
Narkotyki - Narkomania.
Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim
problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Możesz zadzwonić zarówno wtedy, gdy problem dotyczy Ciebie, jak i bliskiej Ci osoby.
Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16.00-21.00. Informacje
związane z problematyką narkotyków i narkomanii oraz zapobieganiu tym
zjawiskom znajdziesz również na stronie www.narkomania.org.pl
800 120 359 - Bezpłatna linia pogotowia makowego.
800 120 289 - Infolinia Stowarzyszenia KARAN.
Informacja skierowująca i pomoc w problemach związanych z narkotykami. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00.
Połączenie bezpłatne.
801 109 696 - Infolinia Pogotowia Makowego Towarzystwa
„Powrót z U”.
Czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-20.00,
soboty 10.00-19.00. Całe połączenie płatne tylko 35 gr.
22 869 02 86 - Dla osób z problemem choroby alkoholowej.
Wsparcie Fundacji Trzeźwościowej Klucz.
Poniedziałek - piątek w godz. 11.00-19.00, sobota godz. 11.00-15.00.
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22 532 03 20 - Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
www.parpa.pl
22 632 08 82 - Telefon zaufania dla osób
uzależnionych od jedzenia (anoreksja, bulimia, nadwaga).
Codziennie w godz. 16.00-20.00.
801 108 108 - Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym - infolinia
Centrum Onkologii i Fundacji "Promocja Zdrowia”.
Czynna od poniedziałku do piątku 11.00-19.00.
www.jakrzucicpalenie.pl

Strony WWW:

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
www.narkomania.gov.pl
Stowarzyszenie MONAR.
www.monar.pl
Serwis pomocowo-edukacyjny – informator o narkotykach,
poradnia on-line, baza placówek.
www.narkomania.org.pl
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
www.parpa.pl
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NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ:

22 825 87 42 - Ośrodek dla dzieci z autyzmem Fundacji Synapsis.
www.synapsis.waw.pl
22 663 43 90 - Telefon zaufania Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów
Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani".
www.bardziejkochani.pl
22 635 50 40 - Telefon zaufania dla rodziców dzieci
z zespołem Downa.
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00.
800 53 33 35 – Bezpłatna, ogólnopolska linia informacyjna
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Możliwość uzyskania informacji na temat: uprawnień osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego i pozarentowego, programów funduszu ukierunkowanych na pomoc niepełnosprawnym zagadnień związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz wskaże ścieżki
załatwiania różnych spraw, m.in. turnusów rehabilitacyjnych.
Można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00.
61 820 05 12 - Ogólnopolski telefon zaufania
dla osób niewidomych i tracących wzrok.
Czynny od poniedziałku do piątku 08.00-15.00, w czwartki 08.00-18.00.
697 062 112 - Alarmowy SMS dla osób głuchoniemych.
Obsługiwany przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.
INSTRUKCJA: Wpisz swoje dane personalne oraz miejsce zdarzenia
(trzy pierwsze litery miejscowości) ze szczegółami ułatwiającymi
lokalizację np.: „Jan Kowalski, KAL ul. Partyzantów, autobus 124,
kieszonkowiec”. SMS płatny wg taryfikatora operatora sieci.
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Strony WWW:

Portal informacyjny dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.
www.niepelnosprawne.pl
Pomoc dla osób niepełnosprawnych.
www.integracja.org.pl, www.niepelnosprawni.pl
Strona Dzieci Sprawnych Inaczej.
www.dzieci.org.pl
Stowarzyszenie pomocy osobom autystycznym.
www.spoa.org.pl
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PROBLEMY RODZINNE I WYCHOWAWCZE:

801 140 068 - Pomarańczowa Linia – dla Rodziców Pijących Dzieci.
Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00
(telefon informacyjno – interwencyjny). W zamierzeniu organizatorów
jest ona przede wszystkim formą wsparcia dla rodziców, obawiających
się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni
wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol.
801 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Telefon Niebieska Linia to ogólnopolska infolinia dla:
 osób doznających przemocy w rodzinie,
 osób stosujących przemoc wobec bliskich,
 świadków przemocy domowej.
Zadaniem telefonu Niebieska Linia jest:
 udzielania wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym,
 poradnictwo psychologiczne i prawne z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie,
 edukacja w zakresie zjawiska przemocy wobec dorosłych jak też
dzieci,
 motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie
przemocy,
 kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt
z przemocą domową,
 przeprowadzanie interwencji w odpowiednich instytucjach.
Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8.00
do 22.00 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8.00 do 16.00.
Połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora.
9288 - Telefon Zaufania.
Telefon Zaufania oferuje usługi telefoniczne gwarantujące możliwość
anonimowej pomocy osobom, które przeżywają trudności natury moralnej,
społecznej, prawnej lub psychologicznej i próbują pokonać osamotnienie
w codziennym zmaganiu się z własnymi problemami.
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W Telefonie Zaufania dyżurują: lekarze psychiatrzy i prawnik.
Poniedziałek - piątek 19.00-7.00, soboty 15.00-7.00,
niedziela i święta – całodobowo.
22 654 70 70 - Telefon Zaufania dla Zaginionych i ich Rodzin
Fundacji ITAKA.
801 24 70 70 - 24h linia wsparcia.
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
Jest telefonem skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy.
Dzwoniąc pod ten numer możesz porozmawiać ze specjalistą, który
postara się Ci pomóc. Połączenie jest bezpłatne z telefonów stacjonarnych
oraz komórkowych w sieci Orange.
Linia działa w godzinach od 8.15 do 20.00.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl
116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
Bezpłatny numer służy dzieciom i młodzieży potrzebującym wsparcia,
opieki oraz ochrony.
Czynny od poniedziałku do piątku w godz.12.00-20.00.
22 827 61 72 - Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie
wykorzystywanych, których rodzice piją. Stowarzyszenie OPTA.
Poniedziałek - piątek w godz. 15.00-18.00.
116 123 - Ogólnopolski telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych.
Bezpłatna Poradnia Telefoniczna dla osób przeżywających kryzys
emocjonalny. Osoby dzwoniące mają prawo do zachowania anonimowości. Usługi poradni telefonicznej 116 123 dostępne są dla każdego,
kto potrzebuje wsparcia i pomocy psychologicznej. Każda osoba dzwoniąca jest traktowana w taki sam sposób bez względu na płeć, rasę,
czy religię, wykształcenie, orientację seksualną czy pochodzenie.
Linia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-22.00.
22 654 40 41 - Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka.
Czynny w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00-20.00.
Przy telefonie dyżurują lekarze psychiatrzy - specjaliści od leczenia
depresji. Udzielają porad, wspierają chorych i ich rodziny.
www.leczdepresje.pl
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22 885 84 83 – Infolinia przeznaczona dla osób z problemami
psychicznymi lub ich rodzin.
116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie musisz podawać
swojego imienia, nazwiska, ani adresu zamieszkania, a numer 116 111
nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na billingu).
Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne.
Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00
do 20.00. Telefon jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku
od 7 do 18 lat. Masz kłopoty w domu, w szkole, z rodzicami, czy
rówieśnikami? Zadzwoń.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.116111.pl
22 844 14 82 - Telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca
- Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane.
Poniedziałek - piątek w godz. 10.00-11.00 1 20.00-21.00.
www.ssopo.waw.pl
22 672 52 26 - Dla dzieci i młodzieży dorastającej i dorosłej Fundacja Lepszy Świat.
Poniedziałek - piątek 10.00-19.30, sobota - niedziela 10.00-19.30.
22 628 95 24 - Gdy twoim problemem jest ciąża Fundacja Pro Familia.
Poniedziałek - piątek w godz. 10.00-18.00.
800 151 121 - Fundacja przeciwko patologiom.
Poniedziałek - piątek w godz. 9.00-21.00,
sobota - niedziela w godz. 10.00-20.00.
22 629 63 34 - Edukacja. Praca - bezpłatne porady
Młodzieżowej Agencji Informacyjnej.
Poniedziałek - piątek w godz. 11.00-17.00.
606 290 124 - Skłócone małżeństwa, problemy młodzieży i osobiste –
ks. Stanisław Snarski.
Telefon czynny całą dobę.
800 12 01 48 - Zatrzymaj przemoc.
Numer bezpłatny.
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22 621 35 37 - STOP - Centrum Praw Kobiet
dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją.
Dyżurny psycholog: wtorek, środa, piątek w godz. 10.00-15.00,
Dyżurny prawnik: poniedziałek w godz. 10.00-13.00
czwartek w godz. 11.00-14.00.
22 853 52 22 - Dla zagrożonych przez sekty - Fundacja Dominik.
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 12.00-19.00.
22 635 30 92 - Fundacja Rodzić po Ludzku.
Dla kobiet w ciąży, informacje o szkołach rodzenia, poradniach
laktacyjnych oraz ofercie szpitali położniczych.
Telefon czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 11.00-14.00. www.rodzicpoludzku.pl
22 635 10 11 - Fundacja Rodzić po Ludzku.
Ciąża, karmienie, emocje, porady położniczo-laktacyjne- poniedziałki
w godz. 11.00-13.00.
Porady psychologiczne - poniedziałki i środy w godz. 14.30-17.30.
www.rodzicpoludzku.pl
22 626 94 19 - Centrum Interwencyjnego
Komitetu Ochrony Praw Dziecka.
Godziny pracy Centrum Interwencyjnego: od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-17.00. Wszystkie formy pomocy oferowane w Centrum
Interwencyjnym KOPD są bezpłatne.
O pomoc można zwracać się:
 osobiście – w siedzibie KOPD, po uprzednim umówieniu telefonicznym lub listownym
ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa
 telefonicznie - tel. 22 626 94 19, fax. 22 745 71 80
 listownie - drogą pocztową lub e-mailem na adres: kopd@kopd.pl
22 828 12 95 - Dla osób w trudnej sytuacji życiowej –
Biuro Porad Obywatelskich.
Poniedziałek w godz. 10.00-19.00 wtorek - piątek w godz. 9.00-17.00.
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22 621 03 67 - Telefon Zaufania Ruchu Pomocy Rodzinie.
www.rpr.nni.pl
61 855 22 70 - Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu
POZNAŃSKIE CENTRUM PRAW DZIECKA.
Zespół Informacyjno – Konsultacyjny.
Poradnia Telefoniczna i e-mailowa dla dzieci, młodzieży, rodziców
i opiekunów oraz specjalistów pracujących z dziećmi i ich rodzinami:
 informuje o prawach dziecka, o zjawisku emocjonalnego i fizycznego
krzywdzenia dzieci i młodzieży oraz o proceduralnych, prawnych
i instytucjonalnych możliwościach pomocy krzywdzonemu dziecku,
 oferuje specjalistyczne poradnictwo o charakterze informacyjno edukacyjnym, w obszarze profilaktyki przemocy seksualnej wobec
dzieci,
 udziela specjalistycznych konsultacji osobom, które pracują
z dziećmi i ich rodzinami i podejrzewają przemoc seksualną wobec
dziecka,
 udziela doraźnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w problemach związanych z ochroną praw i interesów dziecka.
e-mail: poradnia@kopd.poznan.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich
Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw
człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach
prawa. Zadanie to Rzecznik realizuje przez badanie, czy na skutek
działania lub zaniechania organów, organizacji albo instytucji zobowiązanych do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nie
nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości
społecznej i - w razie stwierdzenia takiego naruszenia - podejmowanie
stosownych działań. Każdy ma prawo wystąpienia do Rzecznika Praw
Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub
praw naruszonych przez organy władzy publicznej. Rzecznik może podjąć
czynności także z własnej inicjatywy, m.in. na skutek informacji
zamieszczonej w środkach masowego przekazu oraz wniosku Rzecznika
Praw Dziecka.
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Rzecznik i jego Biuro:
 sprawdza fakty powołane przez skarżącego,
 może zbadać sprawę na miejscu oraz zażądać akt sprawy lub
informacji o stanie sprawy od każdej instytucji,
 po zbadaniu sprawy i stwierdzeniu, że prawa i wolności człowieka
i obywatela zostały naruszone, kieruje wystąpienie do właściwego
organu, organizacji lub instytucji, w których działalności takie naruszenie nastąpiło lub do organu nadrzędnego o usunięcie naruszenia,
 może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności
ustawy z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi
albo o zbadanie zgodności przepisów aktów niższego rzędu z aktami
wyższego rzędu; z analogicznym wnioskiem co do zgodności aktu
prawa miejscowego z aktami wyższego rzędu Rzecznik może wystąpić
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 może wystąpić do właściwych organów z wnioskiem o podjęcie
inicjatywy ustawodawczej lub o wydanie albo zmianę aktu prawnego
niższego rzędu,
 ma prawo wniesienia kasacji w sprawie karnej do Sądu Najwyższego,
 może zażądać wszczęcia postępowania w sprawie cywilnej, a także
wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu cywilnym,
składać skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego,
 żądać wszczęcia postępowania administracyjnego, brać udział w postępowaniu administracyjnym na prawach przysługujących prokuratorowi
oraz wnieść skargę do sądu administracyjnego na akty i czynności
organu administracji publicznej, oraz wnieść skargę kasacyjną od
orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego
Sądu Administracyjnego,
 może zażądać wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela
postępowania przygotowawczego w sprawie karnej o przestępstwo
ścigane z urzędu,
 może wystąpić z wnioskiem o ukaranie za wykroczenie, a także uchylenie przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie o wykroczenie,
 ma prawo wystąpienia do sądu o stwierdzenie nieważności orzeczenia
wydanego przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub
organów pozasądowych w sprawach osób represjonowanych
za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.
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Rzecznik:
 nie zastępuje organów administracji lub wymiaru sprawiedliwości
w załatwianiu sprawy co do jej istoty (rozstrzygnięcia) należącej do ich
kompetencji,
 nie podejmuje sprawy, w której nie wypowiedziały się jeszcze
właściwe organy i instytucje,
 nie zajmuje się problemem, gdy np. sprawę rozpatrzono odmownie,
a osoba, której sprawa dotyczy nie odwołała się do organu wyższej
instancji i od razu zwróciła się z pismem do Rzecznika, pomimo,
że służą jej środki ochrony praw,
 nie stosuje prawa łaski,
 nie przydziela mieszkań, leków, pieniędzy,
 nie rozpatruje sporów między obywatelami, podlegających rozpoznaniu
przez sądy,
 nie bierze udziału w sporach zbiorowych o interesy, np. w sprawie
podwyżki wynagrodzenia dla określonej grupy pracowników,
 nie podejmuje spraw gdy brak dowodów, że zaistniało naruszenie
wolności lub prawa,
 nie interweniuje, gdy sprawa toczy się bez opóźnień w sądzie lub
organie administracji, ani nie ingeruje w niezawisłość sędziowską,
np. w ocenę dowodów przez sąd,
 nie może wszczynać postępowania prawnego, jeżeli przewidziany
w ustawie termin do takiego wszczęcia upłynął,
 nie rozpatruje anonimów.
Wszystkie listy kierowane do Rzecznika są uważnie czytane. Rozpatrywane są też wszystkie skargi zgłoszone ustnie w czasie dyżurów w Biurze
Rzecznika. Dla ułatwienia pracy, a także przyśpieszenia rozpatrzenia
sprawy, w wystąpieniu do Rzecznika należy: a) podać imię, nazwisko
i adres, pod który należy kierować korespondencję, b) dokładnie wskazać,
czego dotyczy sprawa oraz podać w sposób zwięzły i jasny argumenty
wykazujące naruszenie wolności lub prawa. Do każdego pisma należy
dołączyć niezbędne dokumenty (kopie lub odpisy), które skarżący posiada.
Rzecznik nie może zapewnić, że każdą sprawę podejmie.
Zapewnia jednak, że każda sprawa zostanie wnikliwie rozpatrzona,
zaś osoba zainteresowana otrzyma odpowiedź na swoje wystąpienie.
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Adres:
Rzecznik Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
telefon: 22 551 77 00, 22 551 78 11
centrala: 22 551 77 00

Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik stoi na straży praw dziecka. Podejmuje on działania na rzecz
zapewnienia każdemu dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju,
z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.
Wypełnienie tych zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także przed demoralizacją,
zaniedbaniem i innymi formami niewłaściwego traktowania. Rzecznik
wykonując swoje uprawnienia, kieruje się zasadami zawartymi
w Konstytucji RP, Konwencji o Prawach Dziecka i ustawie o Rzeczniku
Praw Dziecka. Rzecznik podejmuje działania przewidziane w ustawie
z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę napływające do niego informacje
wskazujące na naruszenie praw lub dobra dziecka. Zajmuje się przypadkami indywidualnymi, jeśli nie zostały one wcześniej rozwiązane
we właściwy sposób mimo, że wykorzystano dostępne możliwości prawne. Rzecznik nie zastępuje wyspecjalizowanych służb, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziecka, lecz interweniuje w sytuacji,
kiedy dotychczasowe procedury okazały się nieskuteczne bądź ich zaniechano. Rzecznik może zwrócić się do wszystkich organów władzy
publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji rządowych i organizacji pozarządowych o:
 złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji,
a także o udostępnienie akt i dokumentów, w tym zawierających dane
osobowe,
 podjęcie przez nie działań na rzecz dziecka, zgodnie z zakresem
ich kompetencji,
 wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą bądź o wydanie lub zmianę
innych aktów prawnych.
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KONTAKT
Kontakt z Rzecznikiem odbywa się za pośrednictwem Biura Rzecznika
Praw Dziecka. Każdy może kierować swoje uwagi wprost do Biura
Rzecznika osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie
lub wysyłając list. Rzecznik gwarantuje zachowanie poufności uzyskanych
informacji.
Adres:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
Adres poczty elektronicznej: rzecznik@brpd.gov.pl
Biuro jest czynne:
Poniedziałek-piątek 8.15-16.15
telefon: 22 583 66 00
800 12 12 12 - DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA (BEZPŁATNY)
poniedziałek-piątek 8.15-20.00

64

Strony WWW:
Biuro Rzecznika Praw Dziecka.
www.brpd.gov.pl
www.strefamlodych.pl
Razem przeciwko samobójstwu.
Gdzie pomoc - katalog przydatnych kontaktów (wyszukiwarka miejsc,
w których można znaleźć pomoc psychiatryczną i psychologiczną).
www.przyjaciele.org
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.
www.cmppp.edu.pl
CERT Polska (Computer Emergency Response Team).
Zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo
w sieci Internet (włamanie lub próba włamania do komputera, nękanie
spamem, atakami hakerów).
www.cert.pl
Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
www.kobieta.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
Fundacja Dzieci Niczyje.
www.fdn.pl
www.dzieckokrzywdzone.pl – portal wiedzy o problemie krzywdzenia
dzieci, prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje.
www.dzieckoswiadek.pl – ogólnopolska kampania społeczna “Dziecko świadek szczególnej troski”.
www.zobacz-uslysz-powiedz.pl ogólnopolska kampania “Zobacz – Usłysz
– Powiedz”.
www.dzieckowsieci.pl
www.helpline.org.pl – oferuje dzieciom i ich opiekunom pomoc
w przypadkach krzywdzenia dzieci przy użyciu Internetu.
www.przemoc.com.pl – archiwalna strona Kampanii „Dzieciństwo bez
przemocy”.
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Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.
www.itaka.org.pl
www.zaginieni.pl – baza danych osób zaginionych.
www.leczdepresje.pl – serwis ITAKI o depresji.
Fundacja Kidprotect.pl.
Działa w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Internecie, zwalczania pedofilii
i pornografii dziecięcej.
www.kidprotect.pl
Grupa Synapsis Sp. z o.o.
Witryna edukacyjna – zawiera informacje z zakresu psychiatrii i pomocy
psychologicznej: artykuły, poradniki itp.
www.online.synapsis.pl
www.synapsis.pl
Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
www.hfhrpol.waw.pl
Instytut Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
www.ipz.edu.pl
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”.
www.niebieskalinia.pl
Ogólnopolski Program Zmiany Postaw wobec Psychiatrii
“Odnaleźć siebie”.
www.odnalezcsiebie.pl
Polski Portal Pomocy Akcja SOS.
www.akcjasos.pl
www.alkoholizm.akcjasos.pl
www.narkomania.akcjasos.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”.
www.niebieskalinia.org
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PROBLEMY ZDROWOTNE:

22 692 82 26 - całodobowy telefon zaufania Krajowego Centrum
ds. AIDS.
Czynny całą dobę, dyżury lekarzy: wtorek-czwartek: 17.00 - 19.00.
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami”.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.aids.gov.pl
22 621 33 67 - Zielona linia.
Telefon zaufania HIV/AIDS, poniedziałki i środy 13.00-19.00
oraz wtorki i piątki 10.00-16.00.
Więcej informacji: www.aids.gov.pl
958 - Telefon Ogólnopolski ds. AIDS Młodzieżowy.
22 822 56 94 - Onkologiczny Telefon Polskiego Komitetu
Zwalczania Raka.
Poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 13.00-16.00.
22 822 56 94 - Onkologiczny telefon zaufania.
Polski Komitet Zwalczania Raka.
Poniedziałek - wtorek , czwartek w godz. 13.00-16.00.
800 493 494 - Bezpłatna infolinia onkologiczna.
Mogą z niej korzystać pacjenci walczący z rakiem, ich rodziny i osoby,
które podejrzewają u siebie chorobę, ale nie wiedzą, gdzie szukać
informacji lub boją się zgłosić po poradę lekarską.
Można dzwonić od poniedziałku do czwartku w godz. 16.00-22.00.
801 313 333 – Infolinia dla chorych na stwardnienie rozsiane
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
Można dzwonić od poniedziałku do soboty w godz. 13.00-18.00.
800 401 061 - Infolinia dla diabetyków.
Można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.
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22 643 91 85 - Dla kobiet przed i po mastektomii - klub Amazonka.
Poniedziałek tel. 22 664 76 86,
środa w godz. 16.00-18.00, tel. 22 643 91 85.
22 622 11 22 - Stowarzyszenie pomocy osobom z chorobą Alzheimera.
Wtorek, czwartek w godz. 15.00-17.00.
22 629 74 70 - Wenerologiczny i AIDS telefon Instytutu Wenerologii AM.
Konsultacje: poniedziałek – niedziela w godz. 16.00 - 21.00,
wtorek - czwartek w godz. 14.00-17.00.
Porady i informacje nt. HIV/AIDS tel. 22 621 33 67, poniedziałek , środa
w godz.13.00-19.00 wtorek , czwartek - piątek w godz. 10.00-16.00.
22 602 18 88 - Stołeczne stowarzyszenie osób z chorobą Parkinsona.
wtorek, czwartek w godz. 11.00-15.00.
801 313 333 - Infolinia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane
Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.
www.ptsr.org.pl

Strony WWW:

Krajowe Centrum ds. AIDS.
www.aids.gov.pl
Stowarzyszenie APD (Aktywnie Przeciwko Depresji).
www.depresja.org
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INNE:

800 120 148 - Anonimowa policyjna linia specjalna.
Połączenie bezpłatne, czynne całą dobę.
22 628 99 99 - Telefon zaufania dla ofiar handlu kobietami.
Telefony odbierane są cały czas lub nagrywane, jeżeli biuro jest zamknięte. La Strada.
600 008 500 - Program Przeciwdziałania Przymuszonej Prostytucji,
Warszawa. Anonimowa pomoc, porady.
Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 do 1.00 w nocy.
801 24 70 70 - całodobowa linia wsparcia Centrum Poszukiwań
Ludzi Zaginionych ITAKA.
Z numerów TP połączenie jest płatne tylko za pierwszy impuls,
niezależnie od długości rozmowy, z każdego miejsca w Polsce. Numer
dla połączeń z zagranicy +48 22 654 70 70. Przy całodobowej linii
dyżurują pracownicy ITAKI oraz wolontariusze gotowi do pomocy
w chwili, gdy zaginął człowiek.
Więcej informacji na stronie www.zaginieni.pl
22 668 64 23 - Stowarzyszenie Po sześćdziesiątce - Telefon Zaufania,
Warszawa.
Telefon czynny w poniedziałki w godz. 10.00-12.00,
środy w godz. 11.00-13.00 oraz czwartki w godz. 16.00-18.00.
22 652 21 44 - Telefon forum żydowskiego dla osób mających
problemy z żydowskim pochodzeniem.
Czwartki od 17.30-20.00.
22 628 52 22 - Telefon zaufania dla lesbijek, gejów i ich bliskich
Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej.
Wtorek: telefon zaufania Grupy Chrześcijańskiej 18.00-21.00,
Środa: telefon zaufania dla lesbijek 18.00-21.00,
Czwartek, piątek: telefon zaufania dla gejów 18.00-21.00.
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801 109 801 - Kocham. Reaguję - Infolinia Krajowego Centrum
Kompetencji.
Czynna w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 17.00.
Wcale nie trzeba się narażać na zarzut wtykania nosa w nieswoje sprawy,
psuć relacji między sąsiadami, wśród najbliższego otoczenia, kiedy
próbujemy zareagować na niepokojące, podejrzane sytuacje w czyimś
domu. Wystarczy zadzwonić pod numer infolinii Krajowego Centrum
Kompetencji 801 109 801 (Infolinia płatna w wysokości jednego
impulsu, czyli 0,35 zł z VAT). Tam codziennie osoby kompetentne
w udzielaniu pomocy potrzebującym reagują na wszelkie zgłoszenia,
odpowiadają na pytania i wątpliwości, kierując sprawy tam, gdzie można
znaleźć rozwiązanie.
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Strony WWW:

NIFC Hotline Polska.
Punkt kontaktowy przy NASK: Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści
w Internecie: pornografia dziecięca, treści rasistowskie i ksenofobiczne.
www.dyzurnet.pl
Ogólnopolski System Klasyfikacji Gier.
System oceny interaktywnych gier komputerowych stworzony w celu
ochrony niepełnoletnich, przed grami o treści dla nich nieodpowiedniej.
www.pegi.info/pl/
Portal organizacji pozarządowych.
www.ngo.pl
Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Stowarzyszenie organizacji pozarządowych wspierające ich działania,
współpracę oraz wymianę informacji.
www.klon.org.pl
www.bazy.klon.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych
„Bliżej Dziecka”.
www.przemocwszkole.org.pl
Strona Kampanii „Szkoła bez Przemocy”.
www.szkolabezprzemocy.pl
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Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Koninie
62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7
tel. (63) 249 30 40, (63) 242 63 39
www.pbpkonin.pl e-mail: pbp@cdnkonin.pl

Oferujemy:
nauczycielom, uczniom, maturzystom, studentom oraz wszystkim zainteresowanym:








Aktualny księgozbiór ze wszystkich dziedzin wiedzy
Najbogatszy w regionie wybór gazet i czasopism
Nowoczesny system elektronicznej obsługi użytkownika
Szeroki wybór zbiorów audiowizualnych i pakietów multimedialnych CD, DVD
Zestawienia bibliograficzne
Bezpłatny dostęp do Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
Usługi kserograficzne i oprawę prac.

Ponadto dla nauczycieli proponujemy:









Instruktaż warsztatowy i metodyczny
Warsztaty metodyczne, konsultacje dla nauczycieli bibliotekarzy
Dydaktyczne pakiety multimedialne
Lekcje biblioteczne dla uczniów
Konkursy dla dzieci i młodzieży
Spotkania w ramach kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom
Edukację czytelniczą i medialną dla wszystkich typów szkół
Wystawy, spotkania autorskie.

Godziny otwarcia:
Poniedziałek

800 - 1900

Wtorek

800 - 1900

Środa

nieczynne

Czwartek

800 - 1900

Piątek

800 - 1900

Sobota

800 - 1400

W okresie wakacyjnym tj., od 1 lipca do 31 sierpnia,
Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1500 (soboty nieczynne)
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Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

Filia w Turku
62-700 Turek, al. Piłsudskiego 1
tel. (63) 278 49 40
e-mail: turek@pbpkonin.pl

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Koninie
Filia w Słupcy
62-400 Słupca, ul. Mickiewicza 24
tel. (63) 275 15 43
e-mail: slupca@pbpkonin.pl

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

Filia w Kole
62-600 Koło, ul. Toruńska 60
tel. (63) 272 12 61
e-mail: kolo@pbpkonin.pl

Godziny otwarcia:
:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

1000 - 1700
1000 - 1700
nieczynne
1000 - 1700
1000 - 1700
800 - 1400 (jedna sobota w miesiącu)

W Koninie i filiach zapraszamy do korzystania z bezpłatnego
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
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