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PODMIOTY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH       

W ZAKRESIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO 

 
Poradnie Zdrowia Psychicznego w Żywcu: 
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Asertywno ść”  
w skład  którego wchodzą: 
- poradnia zdrowia psychicznego, 
- psychiatryczny oddział  dzienny ogólny i rehabilitacyjny, 
- poradnia neurologiczna. 
adres:  Osiedle Młodych 1, 34-300 Żywiec  
telefon : 33-861 00 89 
 
Poradnia Zdrowia Psychicznego 
 - filia Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o. 
    w Międzybrodziu Bialskim  
adres:   Aleja Legionów 1, 34-300 Żywiec    
telefon:  33-861 00 83  
 
Szpitale:  
 
Psychiatryczny Zakład Opieku ńczo-Leczniczy  Sp. z o. o.  
 w skład  którego wchodzą: 
- oddział szpitalny psychiatryczny, który prowadzi również detoksykację  
  alkoholową,  
- psychiatryczny oddział opiekuńczo - leczniczy, prowadzi leczenie,      
  pielęgnację i rehabilitację  osób  przewlekle  psychicznie  chorych       
  wymagających całodobowej opieki  medycznej, 
- oddział psychiatryczny dzienny, 
- poradnia zdrowia psychicznego. 
  adres : ul. Graniczna 7, 34-312 Międzybrodzie Bialskie 
  telefon:  33-866 13 49,  33-866 13 50 
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PODMIOTY, KTÓRE UDZIELAJĄ POMOCY SPOŁECZNEJ 

OSOBOM  Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO I ICH 

RODZINOM ORAZ BLISKIM 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu 
adres:  ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec 
telefon:  33-861 94 19, tel./fax 33-861 93 36 
strona internetowa: www.pcpr-zywiec.pl 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu realizuje działania pomocy 
społecznej w  Powiecie  Żywieckim i zajmuje się między innymi:  

� opracowaniem i realizacją powiatowej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych,  

� prowadzeniem specjalistycznego poradnictwa, 
� przyznawaniem pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz 

kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki 
opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy 
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,  
rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, 
specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, specjalne ośrodki 
wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające 
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

� pomocą w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w 
przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe 
placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego                            
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek  z małoletnimi 
dziećmi kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla 
nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno- 
wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe 
ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub 
młodzieżowe ośrodki wychowawcze,  

� prowadzeniem i rozwojem infrastruktury domów pomocy społecznej o 
zasięgu ponadgminnym oraz umieszczaniem w nich skierowanych 
osób, 

� zapewnieniem mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż 
jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla 
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matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem 
środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla 
osób  z zaburzeniami psychicznymi, 

� prowadzeniem ośrodków interwencji kryzysowej, 
� podejmowaniem innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, 

w tym tworzeniem i realizacją programów osłonowych, 
� sporządzaniem bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy 

społecznej. 
 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno ści w Żywcu 
adres:  ul. Ks. Pr. St. Słonki 24,  34-300 Żywiec 
telefon:  33-861 70 49, 33-861 94 19 
 
Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności  wydane przez PZON w dużej 
mierze ułatwia korzystanie z różnego rodzaju ulg i uprawnień 
przysługujących osobom niepełnosprawnym np. ze świadczeń 
finansowych, takich jak ulgowe przejazdy środkami transportu publicznego, 
gdzie wymagana bywa specjalna legitymacja. W Zespole również można 
złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówek zajmujących się 
opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. 
 
Punkt Interwencji Kryzysowej 
przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
adres:  ul. Ks. Prał. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec 
telefon: 33-861 94 19, tel./ fax 33- 861 93 36 
strona internetowa: www.pcpr-zywiec.pl 
 
W Żywcu w ramach projektu systemowego pn. „Stop Wykluczeniu – 
Aktywni, Świadomi, Samodzielni”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działa Punkt 
Interwencji Kryzysowej.  W miejscu tym można  uzyskać wsparcie       
i bezpłatnie skorzystać  z pomocy oferowanej przez psychologa, pedagoga    
i prawnika w sprawach,  w których nie można sobie samemu poradzić i nie 
ma z kim szczerze porozmawiać. 
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Miejski O środek Pomocy Społecznej 
adres:  ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec 
telefon:  33-475 70 00, 33-475 70 07 
strona internetowa: www.mops-zywiec.pl 
 
Do zadań MOPS-u między innymi  należy: prowadzenie indywidualnych 
spraw w zakresie świadczeń pomocy społecznej, przyjmowanie wniosków o 
pomoc, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie 
dokumentacji wynikającej z wywiadu i wymaganej do przyznania 
określonego rodzaju świadczeń oraz koniecznej do ustalenia właściwej 
formy pracy socjalnej, sporządzanie planów pomocy przy współudziale 
osób zainteresowanych  w oparciu  o obowiązujące przepisy, motywowanie 
klientów do podejmowania działań mających na celu rozwiązywanie ich 
problemów, udzielanie wsparcia, kierowanie, łączenie klientów z 
placówkami, organizacjami, instytucjami zajmującymi się specjalistyczną 
pomocą, pomoc w wykorzystaniu uprawnień klientów, rzecznictwo na rzecz 
podopiecznych, działania edukacyjne mające na celu zwiększenia ich 
umiejętności społecznych, towarzyszenie w załatwianiu różnych spraw, 
podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach tego wymagających, 
tworzenie, realizacja i nadzór nad realizacją programów zaspakajających 
potrzeby społeczności lokalnych oraz udzielanie informacji i porad 
dotyczących świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych  i dodatków 
mieszkaniowych. 
 
Dział Profilaktyki i Opieki nad Rodzin ą MOPS 
adres:  ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec 
telefon:  33-475 70 25 
 
Do zadań Działu Profilaktyki i Opieki nad Rodziną należy realizacja  działań        
z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki, terapii, edukacji, poradnictwa, 
mediacji rodzinnych, interwencji w kryzysach psychologicznych. Dział 
prowadzi: grupy socjoterapeutyczne i zajęcia terapeutyczne dla dzieci          
i młodzieży, indywidualne zajęcia dla dzieci przejawiających trudności w 
zachowaniu, punkt konsultacyjny dla osób eksperymentujących                     
i uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyki, leki itp.), który 
realizuje poradnictwo, diagnostykę i terapię oraz  indywidualne poradnictwo 
dla dzieci, młodzieży, rodziców  i wychowawców.  
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Dział opieki nad chorym w domu 
adres:  ul. Zamkowa 10, 34-300 Żywiec 
telefon:  33-475 70 25 

Jest komórką MOPS zatrudniającą  pielęgniarki i opiekunki zapewniające 
opiekę nad osobami długotrwale chorymi i niepełnosprawnymi w ich 
miejscu zamieszkania. Do zadań działu należy między innymi: 
organizowanie opieki nad chorym w jego domu oraz nadzorowanie 
prawidłowego wykonania usług opiekuńczych. 

 
Dom Pomocy Społecznej im. Adama Pliszewskiego 
adres : Śliżowy Potok 8, 34-300 Żywiec  
telefon:  33-861 03 59  
strona internetowa:  dps-zywiec.com 

Dom Pomocy Społecznej im. Adama Pliszewskiego to placówka 
przeznaczona dla  osób   wymagających  stałej  opieki  ze  względu  na  
wiek,  chorobę  bądź niepełnosprawność. Placówka zapewnia pomoc 
potrzebującym we wszystkich obszarach oraz dziedzinach życia.  
 

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Upo śledzonych 
Umysłowo 
adres:  Pewel Wielka, 34-340 Jeleśnia 
telefon:  33 -860 07 58 
 
Placówka obejmuje opieką upośledzonych umysłowo w stopniu 
umiarkowanym i znacznym. Celem  działalności  Środowiskowego  Domu  
Samopomocy  dla  osób Upośledzonych  Umysłowo  jest   przede  
wszystkim  inicjowanie   programów   i   działań    zmierzających   do   
udostępniania   osobom    niepełnosprawnym środowiska   fizycznego   
oraz ułatwienia  dostępu  do informacji  i środków komunikacji 
międzyludzkiej.  
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Warsztat Terapii Zaj ęciowej Gilowice 
adres:  34-322 Gilowice, ul. Zakopiańska 71 
telefon: 33-865 34 47 
  
Pracownie Warsztatu Terapii Zaj ęciowej 
Oddział w Milówce 
adres : ul. Turystyczna 97, 34-360 Milówka 
telefon : 33-863 78 87 
 
Placówki te obejmują systematyczną opieką przede wszystkim osoby 
niepełnosprawne upośledzone ruchowo, umysłowo w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym i głębokim. Jest to ponad setka  podopiecznych 
pochodzących  z terenu  całego Powiatu Żywieckiego, w tym z miasta 
Żywca.  
Warsztaty Terapii dysponują  16 pracowniami, w których można rozwijać 
swoje  pasje i zainteresowania np.: techniczno – stolarskie, plastyczne, 
komputerowe, gospodarstwa domowego, tkacko – hafciarskie, teatralno – 
rękodzielnicze, zdobniczo – dekoratorskie, edukacyjno – scrapbookingowe, 
ceramiczne i krawieckie. Na terenie placówek działają gabinety  fizjoterapii 
oraz można zasięgnąć porady psychologa  ponadto dwie grupy ogrodniczo 
– porządkowe złożone z uczestników warsztatów dbają o estetykę obejścia 
i pielęgnują zieleń  wewnątrz pomieszczeń oraz wokół budynków. 
 Zajęcia przeprowadzane w ramach warsztatów  terapii zajęciowej służą 
ogólnemu usprawnieniu, rozwijaniu umiejętności w wykonywaniu czynności 
życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także przygotowują do 
życia w środowisku społecznym, czyli rozwijają umiejętność planowania                    
i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich 
sprawach, a także poprawiają  kondycję  psychiczną ich uczestników. 
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INNE INSTYTUCJE, W KTÓRYCH OSOBY Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI MOGĄ UZYSKAĆ WSPARCIE I POMOC 
 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu 
adres:  ul. ks. Prałata S. Słonki 4, 34-300 Żywiec 
telefon:  33-861 33 09 
strona internetowa : ppp.zywiec.pl 
 
Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna w Żywcu jest placówką 
oświatową, która   świadczy  pomoc  psychologiczną,  pedagogiczną  oraz   
logopedyczną,   z  której  mogą  korzystać dobrowolnie i nieodpłatnie 
dzieci, uczniowie oraz ich rodzice,  a  także  nauczyciele  i  wychowawcy.   
Po  badaniach  rodzice mogą poprosić   o   wystawienie   opinii   do   szkół  
oraz   orzeczeń   do   kształcenia specjalnego  lub  indywidualnego  
nauczania.  Mogą  też skorzystać z różnych form  pomocy,  doradztwa        
i konsultacji. Do zadań poradni należy w szczególności: 
           1) diagnozowanie dzieci i młodzieży, 
           2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej  
                pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
           3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających  
               wychowawczą  i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły                    
               i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu  
               problemów dydaktycznych i wychowawczych,  
           4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół        
                i  placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych,  
                wychowawczych  i opiekuńczych (od 1.01.2016 roku). 
Poradnia  Psychologiczno  – Pedagogiczna  umożliwia poznanie 
nowatorskich metod uczenia się i sposobów  doskonalenia technik 
szkolnych, umiejętności prospołecznych, zasad prawidłowej komunikacji 
społecznej, umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów, 
sposobów radzenia sobie ze stresem i problemami (szkolnymi                      
i osobistymi). 
Z rodzicami i nauczycielami prowadzone są treningi i warsztaty dotyczące 
zasad pracy z uczniami oraz doskonalące ich umiejętności wychowawcze.       
W swoich działaniach pracownicy poradni promują zdrowy styl życia, 
wspierają młodych ludzi w rozwoju, a rodzicom i nauczycielom wskazują 
najlepsze modele pracy wychowawczej. Zachęcają do przemyślanych, 
zaplanowanych, zintegrowanych i długofalowych działań, bo tylko one 
gwarantują pozytywne efekty. 
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Specjalny O środek Szkolno-Wychowawczy 
adres:  ul. Kopernika 77, 34-300 Żywiec 
telefon:  33-861 32 71,  
strona internetowa: www.sosw.zywiec.pl 
 
Specjalny  Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy  w Żywcu jest placówką 
publiczną dla   dzieci  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim,  
umiarkowanym  i znacznym, głębokim oraz z autyzmem. Tworzą go: Szkoła 
Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła   
Zawodowa Specjalna, Szkoła   Przysposabiająca  do  Pracy,  Klasy 
Autystyczne,  Zespoły  Rewalidacyjno - Wychowawcze oraz internat. Dla  
uczniów  Szkoły  Podstawowej,  których  możliwość  udziału   w  zajęciach 
grupowych jest ograniczona, szkoła organizuje nauczanie indywidualne. 
Gimnazjum natomiast zapewnia edukację  uczniom z  niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Do Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy  przy  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno – 
Wychowawczym  w  Żywcu, przyjmowani  są  absolwenci  gimnazjów  z  
niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego 
oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną. Uczniowie uczestniczą w 
następujących zajęciach: funkcjonowanie w społeczeństwie, 
przysposobienie do pracy (zajęcia w pracowni gastronomicznej, 
techniczno-ogrodniczej i ogrodzie szkolnym), religia, wychowanie fizyczne. 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kończy się egzaminem państwowym, uczeń 
otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dla dzieci                  
z  autyzmem  lub  z  cechami  autyzmu stworzone zostały specjalne klasy    
dostosowane    do    potrzeb    tych    dzieci,  które    uczą   się   według 
indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych,  dostosowanych 
do  ich możliwości. Zespoły   rewalidacyjno  – wychowawcze  to  oddziały  
dla  dzieci  i   młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim. Każdy 
z zespołów liczy od 2  do 4 członków.   Praca   z   każdym  uczniem  oparta  
jest  na  specjalnie  dla  niego konstruowanym  programie. Obejmuje   on  
wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, 
emocjonalno – społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. 
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INNE INSTYTUCJE, W KTÓRYCH OSOBY Z ZABURZENIAMI 

PSYCHICZNYMI MOGĄ UZYSKAĆ WSPARCIE I POMOC 
 
Powiatowy Urz ąd Pracy 
 
adres:  ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec 
telefon :  33-475 58 80, 33-475 58 81, 33-475 58 82 
strona internetowa:  pup.zywiec.pl  
 
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Słu żb Zatrudnienia 
 tzw. Zielona Linia 
 
strona internetowa: www.zielonalinia.gov.pl 
telefon:   19524 

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu prowadzi działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, które realizowane są poprzez pośrednictwo pracy, 
poradnictwo zawodowe i informację zawodową, pomoc w aktywnym  
poszukiwaniu pracy oraz organizację szkoleń. Koniecznym warunkiem do 
korzystania przez osobę niepełnosprawną z powyższych usług jest 
zarejestrowanie się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu jako osoba 
bezrobotna, niepełnosprawna  oraz  poszukująca pracy.  
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE  MIASTA ŻYWCA 
 
Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu 
adres: ul. Witosa 3,34-300 Żywiec 
telefon:  33-860 25 13 
Strona internetowa: www.fpd.ig.pl 
 
Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu została zarejestrowana w 1998 roku         
i posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Głównym celem fundacji 
jest niesienie pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży w leczeniu, 
rehabilitacji, edukacji i w ich trudnej sytuacji rodzinnej. Od 1998 roku 
Fundacja zrealizowała wiele projektów na rzecz dzieci niepełnosprawnych, 
dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz dzieci z rodzin ubogich, 
wielodzietnych i patologicznych. Fundacja prowadzi Centrum 
Rehabilitacyjno Edukacyjne  dla dzieci  upośledzonych umysłowo w stopniu 
umiarkowanym, znacznym lub głębokim, niepełnosprawnych ruchowo, 
autystycznych, niedowidzących lub niedosłyszących, dzieci z zespołami 
genetycznymi i wadami wrodzonymi, mózgowym porażeniem dziecięcym     
i innymi ciężkimi schorzeniami. 
 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziem i 
Żywieckiej 
adres: Aleja Wolności 4, 34-300 Żywiec 
telefon:  33-861 52 91 
 
Stowarzyszenie niesie  pomoc  osobom specjalnej troski  bez względu na 
wiek  i  rodzaj  niepełnosprawności. Prowadzi  systematyczną działalność 
na rzecz tych osób  pochodzących z Żywca i  terenu Powiatu  Żywieckiego. 
Polega ona przede  wszystkim na  organizowaniu  imprez  charytatywnych 
takich jak: Dzień Dziecka, Mikołajki, Pożegnanie Lata oraz  koncertów, 
wystaw prac swoich podopiecznych oraz wycieczek integracyjnych np. do 
Krakowa, Warszawy, Namestowa, Cieszyna, Inwałdu itp. W ramach 
Stowarzyszenia działa  też grupa fotograficzna  dla sprawnych inaczej         
„Smienka” i koło pań tzw. „Wcześniej Urodzonych”. Podopieczni 
Stowarzyszenia razem bawią się  i pracują, a równocześnie  osiągają 
sukcesy artystyczne  na arenie ogólnopolskiej między innymi podczas:   
Festiwalu Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Ciechocinku i Spotkań 
Artystycznych Osób Niepełnosprawnych w Busku Zdroju. 
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Wspólnota „Wiara i Światło” przy Rzymskokatolickiej Parafii św. 
Floriana 
adres:    ul. Browarna 3, 34-300 Żywiec 
telefon:  33-861 21 76 
 
 
Wspólnota  dzieci   specjalnej   troski powstała  przy  Parafii św. Floriana   
w Żywcu  dnia  19 marca 1993 roku. Regularne  spotkania  odbywają  się  
w  sali  katechetycznej  przy   Parafii. Wspólna modlitwa, śpiew, zabawa, 
spotkania towarzyskie oraz rehabilitacja integrują podopiecznych                 
i sprawiają im dużą  radość. Wspólnota organizuje  również   wyjazdy  
wakacyjne,  także zagraniczne, np. do Rzymu, Lourdes  i  Fatimy  oraz  do  
zaprzyjaźnionej  parafii  w Niemczech. 
 
Przydatne linki: 

� Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 
www.pfron.org.pl/ 

� Portal dla osób z niepełnosprawnością - www.niepelnosprawni.pl/ 

� Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - 

www.niepelnosprawni.gov.pl/ 

� Rzecznik Praw Dziecka  - www.brpd.gov.pl 

� Portal Dzieci Sprawnych Inaczej - www.dzieci.org.pl  

� Portal organizacji pozarządowych - www.ngo.pl/ 

� Portal informacyjno-usługowy adresowany do osób i rodzin 

poszukujących pomocy państwa emp@tia- 

www.empatia.mpips.gov.pl/ 

� Portal informacyjny  dotyczący zabezpieczeń społecznych Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej -www.politykaspoleczna.gov.pl 

� Portal wiedzy o psychiatrii i psychoterapii - www.psychiatria.pl 

� Portal Pomocy Psychologicznej - www. psychotekst.pl 

� Portal dla osób z niepełnosprawnością - www.niepelnosprawni.pl 

� Centrum  informacji dla osób niepełnosprawnych z Powiatu  

      Żywieckiego - www.fpd.ig.pl/centrum/index.html 
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