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Przekazujemy Państwu informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, 

pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
na terenie Powiatu Rawskiego.  

Informator ma na celu ułatwienie znalezienia instytucji, gdzie osoba  
z zaburzeniami psychicznymi będzie mogła otrzymać wsparcie i fachową pomoc   
w sytuacji kryzysowej.  
Informator będzie corocznie aktualizowany.  
 Na terenie Powiatu Rawskiego pomoc osobom z problemami zdrowia 
psychicznego udzielana jest przez placówki służby zdrowia, pomocy społecznej, 
organizacje pozarządowe i placówki oświatowe. 
 
1.  Placówki służby zdrowotna: 

 
1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotne Przychodnia Lekarska „Remedium”   

Poradnia zdrowia psychicznego  
             ul. Polna 2 b,  96-200 Rawa Mazowiecka, 

                 tel.(46) 814 54 77 
          
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotne Centrum Medyczne „Verbena” 

                 Poradnia zdrowia psychicznego  
             ul. Krakowska 9,  96-200 Rawa Mazowiecka, 

                 tel. (46) 814 08 08 
 

3)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej.  
      Poradnia odwykowa oraz zapobiegania i zwalczania uzależnień  
       ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 
       tel. 729 059 548 

 
 
2. Placówki pomocy społecznej 
 

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Rawskiej 
          ul. Mickiewicza  25 
          96- 230 Biała Rawska  
          tel. (46) 815 93 81 
          e-mail:  sdsbr@wp.pl  

Placówka realizuje zadania w z zakresu pomocy społecznej udzielając wsparcia 
osobom z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności z kształtowaniem swoich 
stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, 
usamodzielnienie i integrację społeczną. Jest to placówka dziennego pobytu przeznaczona  
dla osób dorosłych oraz małoletnich powyżej 16 roku życia. 

Placówka prowadzi działania wspierające i rehabilitacyjne mające na celu  osiągnięcie 
przez osoby z zaburzeniami psychicznymi jak największej samodzielności w środowisku 
rodzinnym i społecznym. 
  

2) Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej  
 

Poradnictwo oraz pomoc rodzinom w kryzysie realizowana jest w ramach działalności 
Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, które usytuowane są w każdej Gminie  
i w Mieście na terenie Powiatu Rawskiego. 
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Ośrodki Pomocy Społecznej udzielają pomocy w trudnych sytuacji życiowych tym, którzy 
nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby  
i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom 
życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin 
oraz ich integracji ze środowiskiem. 

 Przy Ośrodkach działają Gminne i Miejskie Komisje ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, których podstawowym zadaniem jest udzielenie osobom uzależnionym od 
alkoholu oraz ich rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 
przed przemocą w rodzinie.  

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Regnowie 
96-232 Regnów 95 
Tel. (46 ) 813 16 63 
 

b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cielądzu 
96-214 Cielądz 59 
Tel. (46) 815 31 11  
e- mail: gops@cieladz.pl 
     

c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach 
96-206 Sadkowice 53 
Tel. (46) 815 68 92 

               e-mail: gopssadkowice@poczta.onet.pl  
 

d) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 
Aleja Konstytucji 3-go Maja  32 
96-200 Rawa Mazowiecka 
Tel. (46) 814 39 08 
 e-mail: gops@rawam.ug.gov.pl 
 

e) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej 
Ul. Mickiewicza 25 
96-230 Biała Rawska 
Tel. ( 46) 815 93 51 
e-mail: sekretariat@mgopsbr.pl 
 

f) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej 
Ul. Krakowska 22 A 
96-200 Rawa Mazowiecka 
Tel.(46) 811 57 00 
e-mail: mopsrawa@interia.pl 

                         
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej  

Ul. Kościuszki 5 
96-200 Rawa Mazowiecka 
Tel. ( 46)  814 57 60 
e-mail: pcpr@powiatrawski.pl 

 
PCPR w zakresie pomocy społecznej realizuje zadania mające na celu zapewnienie 

wsparcia instytucjonalnego, organizowaniu i finansowaniu rodzinnej opieki zastępczej, 
organizowaniu specjalistycznego poradnictwa, prowadzeniu ośrodka interwencji kryzysowej, 
w ramach którego udzielana jest pomoc prawna, psychologiczna oraz schronienie dla ofiar 

mailto:gops@cieladz.pl
mailto:gopssadkowice@poczta.onet.pl
mailto:gops@rawam.ug.gov.pl
mailto:sekretariat@mgopsbr.pl
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przemocy domowej, prowadzeniu mieszkań chronionych, udzielaniu pomocy  
w usamodzielnianiu i w integracji ze środowiskiem osób opuszczających rodziny zastępcze, 
placówki opiekuńczo – wychowawcze, a także finansowaniu ze środków PFRON zadań  
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (m. innymi dofinansowanie do 
kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu się i technicznych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz warsztatu terapii zajęciowej).  
 
3. Organizacje pozarządowe 
 

a) Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej (Plac Wolności 1, 96-200 
Rawa Mazowiecka), prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej – WTZ 
 
Warsztaty Terapii Zajęciowej 
Ul. Miła 2 
96-200 Rawa Mazowiecka 

         Tel. (46) 814 06 25 
 
Warsztaty są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą 

osobom niepełnosprawnym (m.in. upośledzonym umysłowo ) niezdolnym do podjęcia pracy 
możliwość rehabilitacji społecznej  i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.  Uczestnikami Warsztatów są dorosłe 
osoby niepełnosprawne posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 
oraz wskazanie do uczestnictwa w WTZ. Uczestnicy w WTZ przebywają na terenie placówki 
przez 7 godzin dziennie. WTZ posiada wykwalifikowaną kadrę – instruktorów terapii 
zajęciowej, rehabilitanta, psychologa, logopedę, pracownika socjalnego.  

Celem placówki jest pomoc w osiągnięciu przez osoby niepełnosprawne 
umiejętności wykonywania czynności życiowych dnia codziennego oraz zaradności 
osobistej, sprawności psychofizycznych oraz podstawowych i specjalistycznych 
umiejętności zawodowych.  
 
b) Stowarzyszenie Nowe Życie w Rawie  
    96-200 Rawa Mazowiecka 
    ul. Kościuszki 5 
   Celem Stowarzyszenia jest informowanie społeczeństwa o przyczynach i skutkach 
objawów, przebiegu i leczenia depresji, upowszechnianie wiedzy o współczesnych metodach 
leczenia chorób psychicznych oraz kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla 
zdrowia psychicznego oraz zapobieganie uzależnieniom. 
 
c) Stowarzyszenie „AUTYZM – ktoś zaczarował mój świat” 
    Rossocha 1 
    96-200 Rawa Mazowiecka 
    pow. rawski 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działań na rzecz dzieci z zaburzeniami 
rozwoju, autyzmem, zespołem aspergera i pochodnymi. 
 
d) Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem  
i wykluczeniem społecznym „ MOSIK” 
    96-200 Rawa Mazowiecka 
    ul. Willowa 34 

Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej  
niedostosowaniem i wykluczeniem społecznym  oraz pomoc osobom uzależnionym  
i zagrożonym uzależnieniem. 
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e)  Stowarzyszenie” Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej” 
    96-200 Rawa Mazowiecka 
    ul. Kościuszki 5 /17 

Stowarzyszenie ma na celu między innymi udzielanie pomocy ofiarom przemocy  
w rodzinie i ich rodzinom, likwidowanie skutków przemocy w rodzinie, łagodzenie objawów 
przejawów przemocy wśród ofiar i ich rodzin oraz przywracanie im  równowagi psychicznej, 
przywracanie poszkodowanym zdolności do samodzielnego radzenia sobie. 
 
f) Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” 
    ul. Tomaszowska10 J 
    96-200 Rawa Mazowiecka 
    Tel. (46) 814 29 83 
 
    Klub Abstynencki „ Przedwiośnie” 
       ul. Jana Pawła II 57 
       96-230 Biała Rawska 
       Tel. (46) 815 94 50  
 
Celem stowarzyszenia jest pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz ich rodzinom. 
 

4) Placówki oświatowe 
 

    a) Zespół Placówek Specjalnych 
        ul. Przemysłowa 2 
        96-200 Rawa Mazowiecka 
        Tel. (46) 815 49 15 
       Jest to placówka oświatowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Placówka 
prowadzi Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ( adres j. w.) do którego przyjmowana jest 
młodzież w wieku od 13 do 18 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej  
w stopniu lekkim, która z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń 
w funkcjonowaniu społecznym jest zagrożona niedostosowaniem społecznym lub 
uzależnieniem i wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania 
oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. 
 
 b) Poradnia pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci i młodzieży 
      Ul. Niepodległości 8 
      96-200 Rawa Mazowiecka 
      Tel. (46) 815 46 74 
      e-mail: rawa_poradnia@op.pl 
   Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze 
kierunku kształcenia i zawodu a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i 
młodzieży.  
  

c) Szkoły  
W szkołach dzieci i młodzież mająca problemy i znajdująca się w trudnych sytuacjach 

życiowych może otrzymać fachową pomoc pedagoga, psychologa.  
                                                             

5) Powiatowy Urząd Pracy 
    96-200 Rawa Mazowiecka 
    ul. 1-go Maja 1A 
    Tel. (46) 814 40 51 

mailto:rawa_poradnia@op.pl
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Usługi rynku pracy realizowane są  głównie przez  powiatowy urząd pracy. Warunkiem 
skorzystania z nich jest rejestracja w urzędzie i aktywna współpraca z pośrednikiem pracy  
w zakresie uzyskania zatrudnienia oraz informacji o możliwości korzystania z różnych form 
aktywizacji zawodowej w tym dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. 
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych to konkretne usługi rynku pracy, z których może 
skorzystać każda osoba pozostające bez pracy w tym z doświadczeniem choroby 
psychicznej. Należą do nich:  

• pośrednictwo pracy,  
• poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,  
• pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,  
• organizacja szkoleń.  

 
6) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  
    ul. Kościuszki 5 
    96-200 Rawa Mazowiecka 
   Tel. (46) 814-53-04 

Zadaniem Zespołu jest: 
• orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i wydawanie 

orzeczeń w tym zakresie, 
• orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia  

i wydawanie orzeczeń do celów poza rentowych, 
• orzekanie i wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, 
• wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność, 
• wydawanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, 
• współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach: 

- pomocy społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych w myśl wskazań zawartych      
   w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, 
-  współpracy z instytucjami realizującymi ubezpieczenia społeczne – w sprawach     
   toczących się postępowań, 
- dotyczących działań wyjazdowych składów orzekających celem ułatwienia osobom   
   niepełnosprawnym uczestnictwa w posiedzeniu. 


