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Szanowni Państwo,
Niniejszą publikację przygotowaliśmy z myślą o wszystkich instytucjach działających
w obszarze pomocy społecznej w Powiecie Pleszewskim.
Informator zawiera podstawowe informacje charakteryzujące daną instytucję, ogólny profil
działalności, dane kontaktowe potrzebne w codziennej pracy służb społecznych. Poza tym
prezentujemy Państwu organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwiązywania
problemów społecznych w powiecie pleszewskim, których aktywność jest szczególnie cennym
uzupełnieniem zadań realizowanych przez instytucje i placówki publiczne.
Naszym celem jest właściwe informowanie, ale także usprawnianie współpracy między
poszczególnymi podmiotami pomocy społecznej w powiecie. Mamy nadzieję, że publikacja
będzie dla Państwa cennym narzędziem w codziennej pracy.
Informator zredagowano dzięki współpracy z instytucjami i placówkami pomocy społecznej
Powiatu Pleszewskiego. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie niniejszej publikacji.

Grażyna Kaczmarek

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pleszewie

Maciej Wasielewski

Starosta Pleszewski
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Powiatowe centra pomocy rodzinie są to jednostki organizacyjne wykonujące zadania powiatu w zakresie
pomocy społecznej. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach na prawach powiatu realizują
miejskie ośrodki pomocy społecznej (miejskie ośrodki pomocy rodzinie). Przy pomocy powiatowych centrów
pomocy rodzinie starosta sprawuje nadzór nad działalnością dotyczącą m.in. osób z niepełnosprawnością,
rodzinnej opieki zastępczej, ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa (np.
rodzinnego), ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7A, 63-300 Pleszew
tel. / fax.: 62 742 01 61
e-mail: sekretariat@pcpr-pleszew.pl, pcpr.pleszew@op.pl
strona internetowa: www.pcpr-pleszew.pl
godz. otwarcia: 730 - 1530
Dyrektor: Grażyna Kaczmarek
Zastępca Dyrektora: Małgorzata Szeląg
Sekcje:
− Sekcja Organizacyjna
− Sekcja Finansowa
− Sekcja ds. Pieczy Zastępczej
− Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych i Pomocy Instytucjonalnej

Gminne ośrodki pomocy społecznej – realizują zadania z zakresu pomocy społecznej w tym adresowane do osób
z niepełnosprawnością, m. in. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych
w miejscu zamieszkania (także dla osób z zaburzeniami psychicznymi), kierowanie do domów pomocy społecznej
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, prowadzenie i zapewnienie miejsc
w mieszkaniach chronionych, prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, wypłacanie różnych świadczeń pieniężnych, podejmowanie innych zadań wynikających
z rozeznanych potrzeb gminy. Ośrodki pomocy społecznej w powiecie pleszewskim:
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Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pleszewie
adres: ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew
tel. / fax.: 62 580 12 05
e-mail: mgops.pleszew@post.pl
strona internetowa: www.mgops.pleszew.pl
godz. otwarcia: 700 – 1500
Siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Pleszewie

Dyrektor: Justyna Zawieja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choczu
adres: ul. Żeromskiego 2, 63-313 Chocz
tel. / fax.: 62 741 56 56
e-mail: gopschocz@post.home.pl
strona internetowa: www.chocz.gopsinfo.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Kierownik: p. o. Dorota Kasprzyk

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Choczu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie
adres: Czermin 47, 63-304 Czermin
tel. / fax.: 62 741 75 67
e-mail: gopsczermin@post.pl
strona internetowa: www.czermin.wlkp.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Kierownik: Małgorzata Szymoniak

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Czermin
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzycy
adres: ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
tel. / fax.: 62 741 30 13
e-mail: gopsdobrzyca@post.pl
strona internetowa: www.dobrzyca.bipgmina.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Kierownik: Anna Marciniak
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrzycy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach
adres: ul. Kaliska 23, 63-308 Gizałki
tel. / fax.: 62 741 1 4 72
e-mail: gopsgizalki@post.pl
strona internetowa: www.gizalki.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gizałkach

Kierownik: Marzena Witkowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie
adres: ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
tel. / fax.: 62 761 50 84
e-mail: gops@goluchow.pl
strona internetowa: www.goluchow.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Kierownik: Agnieszka Kusiak

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gołuchowie
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Domy pomocy społecznej są placówkami świadczącymi usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne
i przeznaczone są dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności,
niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. W Powiecie Pleszewskim znajdują się trzy tego
typu placówki:

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
adres: Plac Wolności im. Jana Pawła II 5, 63-300 Pleszew
tel. / fax.: 62 742 11 03 / 62 742 15 40
e-mail: dpspleszew@post.pl
strona internetowa: www.dpspleszew.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Dyrektor: Katarzyna Krawczyk
Siedziba Domu Pomocy Społecznej
w Pleszewie

Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie – Oddział
w Fabianowie
adres: ul. Pleszewska 2, 63-330 Dobrzyca
tel. / fax.: 62 741 40 97
godz. otwarcia: 730 – 1530
Dyrektor: Katarzyna Krawczyk

Siedziba Domu Pomocy Społecznej
w Fabianowie

Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach
adres: Broniszewice 91, 63-304 Czermin
tel. / fax.: 62 741 64 26
e-mail: dpsbroniszewice@dominikanki.pl
strona internetowa: www.broniszewice.dominikanki.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Dyrektor: S. Dorota Krzesz
Siedziba Domu Pomocy Społecznej
w Broniszewicach
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Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnionymi organizacyjnie i finansowo placówkami stwarzającymi osobom
niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie
pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Celem warsztatów jest
aktywne wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Aktywizacja
podopiecznych warsztatów odbywa się poprzez stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do
usamodzielnienia uczestników, poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia
codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych
i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo
podjęcia pracy. Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status
niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po
01 stycznia 1998 roku muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.
W Powiecie Pleszewskim funkcjonują trzy warsztaty terapii zajęciowej, które oferują wsparcie osobom
niepełnosprawnym w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej:

Warsztat Terapii Zajeciowej w Kucharach
adres: Kuchary 99, 63-322 Gołuchów
tel. / fax.: 62 761 68 11
e-mail: wtz-kuchary@wpl.pl
strona internetowa: www.goluchow.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Kierownik: Marcin Trzebniak

Siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Kucharach

Warsztat Terapii Zajeciowej w Nowolipsku
adres: Nowolipsk 41, 63-313 Chocz
tel. / fax.: 62 741 53 34
e-mail: wtz.nowolipsk@vp.pl
strona internetowa: www.chocz.pl
godz. otwarcia: 700 – 1500
Kierownik: Piotr Stencel

Siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Nowolipsku
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Warsztat Terapii Zajeciowej w Gizałkach
adres: ul. Kolejowa 3, 63-308 Gizałki
tel. / fax.: 62 741 15 55
e-mail: wtz-gizalki@data.pl
strona internetowa: www.gizalki.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Gizałkach

Kierownik: Andrzej Weber

Środowiskowe domy samopomocy ich działalność ukierunkowana jest na pomoc w rozwiązywaniu
codziennych specyficznych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówki te zapewniają
pobyt całodzienny lub półstacjonarny. Ważnym elementem działalności tych placówek jest integracja
osób chorych ze społecznością lokalną, poprzez aktywizację społeczną podopiecznych. Działalność
domu opiera się na pracy zespołu terapeutycznego złożonego z pedagogów, psychologa,
rehabilitantów, pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, opiekunów i pielęgniarek, a także
innych specjalistów w zależności od potrzeb. Praca z osobami będącymi podopiecznymi
środowiskowego domu samopomocy prowadzona w ramach terapii zajęciowej sprowadza się do zajęć
typu: plastycznych, muzykoterapii, teatroterapii, kulinarnych, komputerowych, rehabilitacyjnych, a
także treningi typu: higieniczny, budżetowy, umiejetności spędzania wolnego czasu, lekowy,
biblioterapia, trening interpersonalny, poradnictwo psychologiczne i socjalne. W Powiecie
Pleszewskim funkcjonują trzy środowiksowe domy samopomocy:

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pleszewie
adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7b, 63-300 Pleszew
tel. / fax.: 62 742 31 75 / 62 742 01 61
e-mail: sekretariat@psds-pleszew.pl
strona internetowa: www.psds-pleszew.pl
godz. otwarcia: 700 – 1500
Dyrektor: Grażyna Kaczmarek
Siedziba Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Pleszewie
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerminie
adres: Czermin 1, 63-304 Czermin
tel. / fax.: 62 741 73 23
e-mail: sdsczermin@o2.pl
strona internetowa: www.czermin.wlkp.pl
godz. otwarcia: 700 – 1500
Siedziba Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czerminie

Kierownik: Monika Zysnarska

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pleszewie
adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew
tel. / fax.: 62 742 83 60
e-mail: sds.pleszew@wp.pl
strona internetowa: www.pleszew.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Dyrektor: Maja Wrzeszczyńska

Siedziba Środowiskowego Domu
Samopomocy w Pleszewie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie
adres: ul. Przemysłowa 4B, 63-330 Dobrzyca
tel. / fax.: 62 741 43 22
e-mail: sds@ugdobrzyca.pl
strona internetowa: www.dobrzyca.bipgmina.pl
godz. otwarcia: 700 – 1500
Kierownik: Ilona Marciniak

Siedziba Środowiskowego Domu
Samopomocy w Fabianowie
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Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności orzeka o stopniu niepełnosprawności osoby dorosłe i po 16 roku
życia oraz o niepełnosprawności dzieci do 16 roku życia. Zespół wydaje także bezpłatnie na podstawie aktualnych
orzeczeń legitymacje osób niepełnosprawnych dla osób dorosłych i dzieci do 16 roku życia oraz karty parkingowe.
Posiadanie orzeczenia wydanego przez zespół pozwala korzystać z następujących form pomocy bądź uprawnień:
−
w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia
w zakresie pracy chronionej (ZPCH) cz zakładzie aktywizacji zawodowej (ZAZ),
−
możliwość korzystania ze szkolenia, w tym specjalistycznego,
−
w zakresie rehabilitacji – możliwość uczestniczenia w warsztatach terapii zajęciowej,
−
możliwość korzystania z systemu pomocy społecznej (świadczone usługi socjalne, rehabilitacyjne,
opiekuńcze, terapeutyczne),
−
możliwość zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (przy złożeniu wniosku do
powiatowego Centrum pomocy rodzinie),
−
możliwość korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
−
możliwość uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, innych świadczeń (dodatek
mieszkaniowy, dodatek do zasiłku rodzinnego związany z niepełnosprawnością),
−
możliwość uzyskania karty parkingowej,
−
podleganie przepisom pracowniczym osób niepełnosprawnych (np. prawo do dodatkowego urlopu czy
przerwy w pracy).

Powiatowy
Zespół
ds.
o Niepełnosprawności w Pleszewie

Orzekania

adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300Pleszew
tel. / fax.: 62 742 01 61
e-mail: pzon@pcpr-pleszew.pl
strona internetowa: www.pcpr-pleszew.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Sekretarz: Magdalena Dziatkiewicz

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Pleszewie

Dom dziecka jest placówką socjalizacyjną, do jej głównych zadań należy: zapewnienie całodobowej opieki
umieszczonym tu dzieciom, zabezpieczenie wychowankom odpowiednich warunków mieszkaniowych,
wyżywienia, odzieży i innych przedmiotów osobistego użytku, likwidowanie zaniedbań higienicznych,
zdrowotnych i rozwojowych, umożliwienie kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości dzieci,
wyrównywanie opóźnień szkolnych, rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizowane różnorodne
zajęcia, wspieranie i przygotowywanie do samodzielności, życia zawodowego i rodzinnego, podejmowanie
działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia rodziny przysposabiającej bądź zastępczej.
Na

terenie

Domu

Dziecka

funkcjonuje

też

tzw.

grupa

usamodzielniania.
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Tworzą ją najstarsi wychowankowie, którzy nabywają tutaj w sposób praktyczny umiejętności przydatne
w przyszłym samodzielnym życiu.

Dom Dziecka w Pleszewie
adres: ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew
tel. / fax.: 62 742 11 95 / 62 742 15 66
e-mail: dom-dziecka@pleszew.co
strona internetowa: www.dom-dziecka.pleszew.co
godz. otwarcia: 700 – 1500
Dyrektor: Jerzy Wiśniewski

Siedziba Domu Dziecka w Pleszewie

Pogotowie opiekuńcze jest placówką typu interwencyjnego, do jej głównych zadań należy: zapewnienie
całodobowej opieki przebywającym tu dzieciom, zabezpieczenie wychowankom odpowiednich warunków
mieszkaniowych, wyżywienia, odzieży i innych przedmiotów osobistego użytku, likwidowanie zaniedbań
higienicznych, zdrowotnych i rozwojowych, umożliwienie kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości
dzieci, wyrównywanie opóźnień szkolnych, rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizowanie
różnorodnych zajęć, wspieranie i przygotowywanie do samodzielności, życia zawodowego i rodzinnego,
podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub znalezienia rodziny przysposabiającej
bądź zastępczej.

Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie
adres: ul. Osiedlowa 1, 63-300 Pleszew
tel. / fax.: 62 742 11 95 / 62 742 15 66
e-mail: pogotowie-opiekuncze@pleszew.co
strona internetowa: www.pogotowie-opiekuncze.pleszew.co
godz. otwarcia: 700 – 1500
Dyrektor: Jerzy Wiśniewski

Siedziba Pogotowia Opiekuńczego
w Pleszewie

Rodzinny dom dziecka tworzą opiekunowie i wychowywane przez nich dzieci - od 4. do 8 roku życia. W tej liczbie
nie mieszczą się dzieci opiekunów (biologiczne, adoptowane), więc zdarza się nierzadko, że rodzina składa się
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nawet z kilkanastu osób. Rodzinne domy dziecka powstają najczęściej w lokalach (domy jednorodzinne,
mieszkania) pochodzących z zasobów powiatu lub gminy, rzadziej - w prywatnych domach opiekunów. Dzieci
mogą pozostawać w rodzinnych domach do chwili powrotu do rodziny biologicznej, do adopcji lub do osiągnięcia
dorosłości i usamodzielnienia. Również po osiągnięciu pełnoletności wychowanek kontynujacy naukę może
zostać w RDD jeżeli wyrazi taką chęć.

Rodzinny Dom Dziecka w Białobłotach
adres: Białobłoty 79, 63-308 Gizałki
tel. / fax.: 62 741 16 78
e-mail: strona internetowa: www. ddbialobloty.com.pl
godz. otwarcia: całodobowy
Dyrektor: Marlena Kołecka
Siedziba Rodzinnego Domu Dziecka
w Białobłotach

Ośrodki interwencji kryzysowej są instytucjami obejmującymi pomocą ofiary, świadków, a także sprawców
przemocy w rodzinie. Podstawowym celem ośrodka jest podejmowanie działań na rzecz osób i rodzin będących
w stanie kryzysu, prowadzących do przewrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia
sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności
psychospołecznej. Działaniami interwencyjnymi obejmowane są rodziny bez względu na dochód. W ramach
interwencji kryzysowej ośrodek udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej a w zależności od potrzeb
poradnictwa socjalnego lub prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych tzw. „gorącej przemocy” pomagamy
ofiarom znaleźć schronienie w ośrodkach całodobowych na terenie województwa wielkopolskiego.
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie
adres: ul. Wyspiańskiego 6, 63-300 Pleszew
tel. / fax.: 62 742 11 84 / 62 742 01 61
e-mail: oik_pleszew@op.pl
strona internetowa: www.pcpr-pleszew.pl
telefon interwencyjny: 668 473 977
godz. otwarcia: 730 – 1530
Kierownik: Maria Przybył

Siedziba Ośrodka interwencji Kryzysowej
w Pleszewie

Świetlica środowiskowa to ośrodek użyteczności publicznej, najczęściej działający na zasadzie wolontariatu,
wspierający lokalną społeczność w procesie wychowywania dzieci i młodzieży. Działania świetlic środowiskowych
najczęściej ukierunkowane są na dzieci i młodzież wywodzące się z rodzin patologicznych lub mających trudną
sytuację materialną. Cele działań: współudział w procesie wychowywania z rodziną oraz szkołą, pomoc w nauce,
zapewnianie posiłków podopiecznym, organizacja czasu wolnego przez prowadzenie zajęć sportowo –
rekreacyjnych, działania mające na celu rozwój zainteresowań podopiecznych, wsparcie psychologiczne,
socjoterapeutyczne i materialne podopiecznych oraz ich rodzin

Powiatowa Świetlica dla młodzieży dojeżdżającej
w Pleszewie

adres: ul. Świętego Ducha 5, 63-300 Pleszew
tel. / fax.: 62 742 01 61
e-mail: swietlicapleszew@wp.pl
strona internetowa: www.pcpr-pleszew.pl
godz. otwarcia: 800 – 1800
Kierownik: Lucyna Roszak

Siedziba Powiatowej Świetlicy dla młodzieży
dojeżdżającej w Pleszewie
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Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną, katolicką organizacją dobroczynną, która posiada
status organizacji pożytku publicznego. Naszym podstawowym celem jest niesienie pomocy bezdomnym
i ubogim w duchu patrona, św. Brata Alberta, którego życiową dewizą było:,,...każdemu głodnemu dać jeść,
bezdomnemu miejsce a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało..."

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Schronisko w Pleszewie

adres: ul. Piaski 41, 63-300 Pleszew
tel. / fax.: 62 742 18 42
e-mail: schronisko-pleszew@o2.pl
strona internetowa: www. schronisko-pleszew.pl
godz. otwarcia: 730 – 1530
Siedziba Towarzystwa Pomocy im. św. Brata
Alberta w Pleszewie

Kierownik: Ireneusz Stefaniak

Tekst: praca zbiorowa na podstawie ankiet wypełnionych przez poszczególne instytucje i placówki oraz
informacje własne PCPR.
Wszelkie sugestie z Państwa strony co do zawartości Informatora, jak również ewentualne korekty danych
przyjmujemy pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
ul. Kazimierza Wielkiego 7a, 63-300 Pleszew
Tel. / fax.: 62 742 01 61
e-mail: pcpr.pleszew@op.pl (z dopiskiem: korekta Informatora)

