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1. Ośrodki pomocy społecznej 
 

Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, jednostki organizacyjne i inne podmioty 

działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w porozumieniu z podmiotami 

leczniczymi udzielającymi świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki 

zdrowotnej, organizują na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które  

z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności  

w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie 

edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.  

Do zadań ośrodków należy m. in. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego, aktywnego życia, organizowanie w środowisku społecznym pomocy ze 

strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji, udzielanie pomocy 

finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy 

społecznej. 

 

          W celu uzyskania pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

należy zwrócić  się  do  najbliższego  względem  miejsca  zamieszkania  ośrodka  pomocy 

społecznej – w  gminach są to gminne ośrodki pomocy społecznej, a w Chełmnie – Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Pomoc społeczna może być udzielana w domu osoby starającej się o świadczenia jak i poza                

jej miejscem zamieszkania. 

 

Postępowanie  w  sprawie  skierowania  do  domu  pomocy  społecznej  wszczyna ośrodek  

pomocy  społecznej na  wniosek  osoby,  bądź  jej  przedstawiciela ustawowego, która ubiega 

się o miejsce w takim domu. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje 

osobie wymagającej całodobowej  opieki  z  powodu  wieku,  choroby  lub 

niepełnosprawności  niemogącej samodzielnie  funkcjonować  w  codziennym  życiu,  której  

nie  można  zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. 

 

W  sytuacji,  gdy  osoba  cierpiąca  na  zaburzenia psychiczne,  bądź  upośledzenie umysłowe 

lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na przyjęcie do domu pomocy 

społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej  może  

wystąpić  do  sądu  opiekuńczego miejsca  zamieszkania  tej osoby z wnioskiem o przyjęcie 

do domu pomocy społecznej bez jej zgody.  

 

 

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w Powiecie Chełmińskim 

Lp. 
Nazwa 

ośrodka pomocy społecznej 
Adres i dane kontaktowe 

1 
Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Chełmnie 

ul. Generała Hallera 11 

86-200 Chełmno 

tel. 56 686 18 50 

e-mail: sekretariat@mopschelmno.pl 

www.mopschelmno.naszops.pl 

2 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Chełmnie 

 

ul. Kościuszki 3/2 

86-200 Chełmno 

tel. 56 471 60 50 

e-mail: gops@gopschelmno.pl 

www.gopschelmno.naszops.pl 
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3 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Lisewie 

 

ul. Toruńska 15 

86-230 Lisewo 

tel./fax: 56 676 85 10  

e-mail: gops@lisewo.com 

4 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kijewie Królewskim 

 

ul. Chełmińska 7B 

86-253 Kijewo Królewskie 

tel./fax 56 686-70-54 

e-mail: gops@kijewo.pl 

www.gops.kijewo.pl 

5 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Papowie Biskupim 

86-221 Papowo Biskupie 128  

tel.: 56 6768101 

e-mail: gops@papowobiskupie.pl 

https://gops-papowobiskupie.bip.gov.pl/ 

6 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Stolnie 

Stolno 112 

86-212 Stolno   

tel. 56 677-09-21 oraz 667-491-193 

e-mail: gopsstolno@stolno.com.pl 

7 
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Unisławiu  

ul. Parkowa 20 

86-260 Unisław  

tel. 56 68 68 732 
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2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Chełmnie 
ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno 

tel.: 56 677 24 46 

e-mail: pcpr@powiat-chelmno.pl 

www.pcprchelmno.pl 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Chełmnie jest jednostką organizacyjną 

Powiatu Chełmińskiego, która realizuje zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej, pieczy 

zastępczej i rehabilitacji społecznej,  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy jako jeden z dysponentów 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykonuje zadania 

na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym również na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Wśród określonych w tej ustawie zadań, na szczeblu powiatu realizowane są 

następujące formy rehabilitacji społecznej: 

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych,  

b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                   

i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych,  

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz  

w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych,  

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

e) dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

f) dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej.  

 

             PCPR oferuje pomoc osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieciom 

oraz dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, wykazującym potrzebę wsparcia  

w przezwyciężaniu problemów i trudności życiowych. Prowadzone poradnictwo ma na celu 

wsparcie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu w obrębie systemu rodzinnego 

i środowiska lokalnego, wspomaganie w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwiązywaniu 

problemów rozwojowych, kryzysowych, udzielanie rodzinie oraz jej poszczególnym 

członkom, wykazującym potrzebę wsparcia wielozakresowej pomocy doradczej  

i informacyjnej na temat ośrodków specjalistycznych i miejsc w których mogą poddać się 

terapii.  

 

Od 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie 

realizuje pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”, którego 

celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 

ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu 

społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.  

Powyższy program obejmuje następujące obszary wsparcia: 

a) Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

 Obszar A - likwidacja bariery transportowej (pomoc w zakupie i montażu 

oprzyrządowania do posiadanego samochodu; pomoc w uzyskaniu prawa jazdy               

kategorii B), 

 Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie 

informatycznym (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów 

oraz oprogramowania; dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania), 
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 Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się (pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym; pomoc                           

w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 

tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości; pomoc w utrzymaniu sprawności 

technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne co najmniej na III poziomie jakości), 

 Obszar D  -  pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki 

dla osoby zależnej; 

b) Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

 

Powiat Chełmiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie w 2016 r. przystąpił 

do projektu pod nazwą „Rodzina w Centrum”, w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem 

Polityki Społecznej, trzema miejskimi ośrodkami pomocy rodzinie, jednym miejskim 

ośrodkiem pomocy społecznej oraz osiemnastoma powiatowymi centrami pomocy rodzinie  

z województwa Kujawsko-Pomorskiego. Od 2018 r. nastąpiła kontynuacja współpracy  

w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy 

zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin  

w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczyniają się do rozwoju  

i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewniają 

rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.  

W ramach Projektu realizowane są m.in. usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej takie jak: 

specjalistyczne poradnictwo rodzinne: pedagogiczne, prawne, psychologiczne, a także 

psychiatryczne. Celem specjalistycznego poradnictwa rodzinnego - psychiatrycznego jest 

m.in. diagnozowanie problemów psychicznych, w tym chorób psychicznych i chorób 

nerwowych, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny oraz rodzaju więzi 

rodzinnych. Efektem poradnictwa psychiatrycznego powinna być postawiona diagnoza stanu 

psychicznego członka rodziny, podjęcie leczenia. Specjalista na podstawie obserwacji 

i wywiadu dokonuje weryfikacji powyższych efektów poradnictwa dla każdego uczestnika. 

 

W 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przystąpiło do projektu: 

„Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Wdrożenie „Modelu leczenia 

środowiskowego zaburzeń psychicznych”, który został wypracowany w ramach projektu 

„Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi” 

obejmuje m.in.: zawiązanie koalicji powiatowej i współpracę podmiotów na rzecz wsparcia 

chorych i zaburzonych psychicznie, funkcjonowanie grup roboczych w oparciu  

o Indywidualny Plan Opieki, w tym działalność koordynatorów pomocy i asystenta osoby 

potrzebującej, stworzenie usług zabezpieczających: zespołów wyjazdowych, mieszkań 

wspomaganych I i II etapu, grup wsparcia, dziennego centrum wsparcia. Model przewiduje 

zatrudnienie specjalistów realizujących wsparcie bezpośrednio w środowisku oraz 

przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań upowszechniających, w tym spotkań 

edukacyjnych i szkoleń dla kadr.  

 

Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie współpracuje z instytucjami 

działającymi na rzecz niepełnosprawnych, w tym psychicznie chorych mieszkańców powiatu 

chełmińskiego m.in z.: 

a) Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmnie; 

b) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie; 

c) ośrodkami pomocy społecznej; 
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d) Środowiskowym Domem Samopomocy w Chełmnie;  

e) Warsztatami Terapii Zajęciowej w Chełmnie; 

f) Zakładem Aktywności Zawodowej w Drzonowie, 

g) domami pomocy społecznej, 

h) organizacjami pozarządowymi. 

 

 

2.1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Chełmnie 

ul. Słowackiego 3  

86-200 Chełmno 

tel. 56 677 24 28 

fax. 56 677 24 46 

e-mail: oikchelmno@op.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia pomoc, w tym również czasowe nieodpłatne 

schronienie (do 3 miesięcy), dla osób doświadczających przemocy (fizycznej, psychicznej, 

seksualnej, przemocy domowej, ekonomicznej, mobbingu) oraz osobom  znajdującym się  

w kryzysowej sytuacji życiowej (której powodem była np. katastrofa, klęska, wypadek, 

zamach, żałoba, utrata osób bliskich, myśli i próby samobójcze, kryzysy małżeńskie). W OIK 

porad udzielają obecnie: psycholog i pedagog/pracownik socjalny. Punkt poradnictwa 

specjalistycznego jest wpisany do prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego 

Rejestru Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa.  
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3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Chełmnie 
ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno 

tel.: 56 677 24 12  

fax: 56 677 24 46  

www.pzonchelmno.ugu.pl 

e-mail:  pzon@powiat-chelmno.pl 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                       

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  niepełnosprawność oznacza trwałą 

lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub 

długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność 

do pracy. 

 

Właściwość  miejscową  powiatowego  zespołu  do  spraw  orzekania o  niepełnosprawności 

dla osób, wobec których ma być wydane orzeczenie, ustala się według miejsca stałego pobytu 

w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a  dla osób bezdomnych, przebywających poza 

miejscem  stałego  pobytu  ze  względów zdrowotnych  lub  rodzinnych,  przebywających  

w zakładach karnych i poprawczych, przebywających w domach pomocy społecznie  

i ośrodkach wsparcia na podstawie miejsca pobytu.  

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia: 

a) o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 

b) o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia, 

c) o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie 

lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

d) legitymacje osób niepełnosprawnych. 

 

Dla osób powyżej 16 roku życia ustala się jeden z trzech stopni niepełnosprawności: 

1) znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną 

do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającej 

w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób 

w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, 

2) umiarkowany,  do  którego  zalicza  się osobę  z  naruszoną  sprawnością  organizmu, 

niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 

wymagającej  czasowej  lub  częściowej  pomocy  innych  osób  w  celu  pełnienia ról 

społecznych, 

3) lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu powodującej 

w  istotny  sposób  obniżenie  zdolności  do  wykonywania  pracy  w  porównaniu do 

zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną 

sprawnością psychiczną i fizyczną lub mające ograniczenie w pełnieniu ról 

społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty 

ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

 

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli 

mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania 

powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia 

organizmu, powodującą konieczność  zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy  

w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie 

potrzebne osobie w danym wieku. 

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ustawa-o-rehabilitacji/
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ustawa-o-rehabilitacji/
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Symbole określające przyczyny niepełnosprawności: 

Symbol Oznaczenie 

01-U upośledzenie umysłowe 

02-P choroby psychiczne 

03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu 

04-O choroby narządu wzroku 

05-R upośledzenie narządu ruchu 

06-E epilepsja 

07-S choroby układu oddechowego i krążenia 

08-T choroby układu pokarmowego 

09-M choroby układu moczowo-płciowego 

10-N choroby neurologiczne 

11-I 

 

inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, 

metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne itd. 

12-C 

 

całościowe zaburzenia rozwojowe,  

np. autyzm 

 

 

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności może złożyć osoba 

zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy. Do  wniosku  dołącza  się  zaświadczenie  

lekarskie  o  stanie  zdrowia  wraz z  dokumentacją medyczną mającą wpływ na ustalenie 

niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.  
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4. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie 
Pl. Rydygiera 1 

86-200 Chełmno 

tel. sekretariat:  56 677 26 07  

e-mail: sekretariat@zoz.chelmno.pl 

www.zoz.chelmno.pl 

 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego 

tel. 56 677 26 06 

 

Zajmuje się poradnictwem i leczeniem w zakresie chorób psychicznych oraz nerwic. 

Do poradni potrzebne jest skierowanie od lekarza. 

 

 

Poradnia Psychologiczna 

tel. 56 677 26 06 

 

Poradnia Psychologiczna współdziała z poradnią zdrowia psychicznego.  

Każdy pierwszorazowy pacjent musi mieć skierowanie. 

 

 

W obu poradniach obowiązuje wcześniejsze uzgodnienie terminu wizyty tzn. dnia  

i godziny osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie. 
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5. Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie 
ul. Szosa Grudziądzka 3A 

86-200 Chełmno 

e-mail: sds.chelmno@caritas.pl 

tel. 56 692 00 22 

 

Ośrodek Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie powstał w 2015 roku. Placówka 

czynna jest w od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.  

 

W ramach ośrodka funkcjonują: 

a) Środowiskowy Dom Samopomocy,  

b) magazyn żywności, 

c) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

 

5.1 Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) 

ŚDS wspiera osoby z zaburzeniami psychicznymi w zakresie zaradności i samodzielności 

życiowej. Przeciwdziała marginalizacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Ośrodek 

odpowiada na indywidualne potrzeby każdego uczestnika oraz stwarza możliwości do 

rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. Zapewnia kompleksową rehabilitację 

psychiatryczną i społeczną oraz miłą, rodzinną atmosferę.  

Placówka oferuje szereg zajęć wspierająco-aktywizujących, między innymi treningi 

umiejętności społecznych, funkcjonowania w życiu codziennym, spędzania czasu wolnego 

oraz terapię zajęciową w pracowniach:  

- plastyczno-malarskiej,  

- gospodarstwa domowego, 

- komputerowej, 

- krawiecko-rękodzielniczej, 

- ceramicznej, 

- witrażowej, 

- stolarskiej.  

Uczestnicy mają możliwość korzystania ze wsparcia psychologa w postaci poradnictwa, 

interwencji kryzysowej oraz psychoterapii indywidualnej lub grupowej. Ponadto otrzymują 

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń 

zdrowotnych. Osoby uczęszczające do Ośrodka są zachęcane do podejmowania aktywności 

fizycznej, biorą udział w terapii ruchowej, w tym w rehabilitacji prowadzonej pod okiem 

fizjoterapeuty.  

W programie działalności placówki stałe miejsce zajmują wycieczki, a także wydarzenia 

kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. W ramach terapii kulinarnej uczestnicy otrzymują 

codziennie śniadanie oraz ciepły posiłek. Istnieje możliwość dowozu i odwozu osób  

na zajęcia terapeutyczne. 

 

Skierowanie do ŚDS Caritas następuje na podstawie decyzji administracyjnej Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie. W czasie oczekiwania na miejsce można skorzystać 

z formy wsparcia w charakterze klubowicza. 
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6. Domy pomocy społecznej  
 

Zgodnie z art. 38 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - osoba, która wskutek choroby 

psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych 

potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje 

stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub 

zgodą jej przedstawiciela ustawowego przyjęta do domu pomocy społecznej. 

 

Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby lub jej 

opiekuna prawnego, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej 

miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.            

W przypadku braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących 

oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w DPS. 

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu 

utrzymania. 

Do wnoszenia opłaty zobowiązani są w kolejności: 

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z 

dochodów dziecka ( nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu), 

2) małżonek, 

3) zstępni tj. potomkowie danej osoby (dzieci, wnuki, prawnuki) przed  wstępnymi tj.  

osoby od których się wywodzi (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), 

4) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, 

przy czym osoby wymienione w pkt 2 i 3  nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli 

mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność. 

 

Powiat organizuje i zapewnia usługi w odpowiednim standardzie w domach pomocy 

społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Na terenie powiatu chełmińskiego znajdują się: 

a) Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu (jednostka organizacyjna Powiatu 

Chełmińskiego) dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 

b) Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie. 

 

6.1 Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu 

Mgoszcz 54 

86-230 Lisewo 

 

tel./fax. 56 676 86 13 

tel. kom.: 695 135 570 

e-mail: dps_mgoszcz@poczta.onet.pl 

 

Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu istnieje od 1963 roku. W pierwszych 23-latach 

działalności funkcjonował pod nazwą Państwowy Dom Opieki Społecznej i przeznaczony był 

dla dorosłych, a od 1987 roku jest Domem Pomocy Społecznej stałego pobytu dla dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie i zamieszkują w nim osoby w przedziale wieku od 18 roku 

życia.  

DPS w Mgoszczu zabezpiecza godne warunki życia, zaspokaja potrzeby życiowe i tworzy 

warunki do rewalidacji zamieszkujących go osób z niepełnosprawnością intelektualną  
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w warunkach maksymalnie zbliżonych do rodzinnych. W realizacji tych założeń, DPS 

współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.  

Placówka świadczy usługi na poziomie wszystkich wymaganych ustawowo standardów  

i dysponuje 84 miejscami w pokojach 1,2,3 osobowych.  

 

6.2 Dom Pomocy Społecznej przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego 

a’Paulo 

ul. Dominikańska 40 

86– 200 Chełmno 

tel. 56 691 21 00 

fax. 56 691 01 10 

e-mail:  biuro@dpschelmno.pl 

www.dpschelmno.pl 

 

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony jest na zlecenie Powiatu Chełmińskiego 

przez Prowincję Chełmińsko-Poznańską Zgromadzenia Sióstr  Miłosierdzia  Św. Wincentego 

a’Paulo w Chełmnie dla osób przewlekle somatycznie chorych, dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

Dzieci i młodzież przebywające w DPS mają zapewnioną możliwość realizacji obowiązku 

szkolnego poprzez udział w dostosowanej do wieku i niepełnosprawności formie zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Chełmnie. Mieszkańcy podlegający obowiązkowi szkolnemu poddawani są badaniom 

(psychologicznym, pedagogicznym) i na podstawie orzeczeń wydawanych przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną zakwalifikowani są do odpowiedniego rodzaju zajęć  

w Zespołach Rewalidacyjno – Wychowawczych, Zespołach Edukacyjno – Terapeutycznych, 

w formie zajęć indywidualnych dostosowanych do stopnia upośledzenia lub w zajęciach 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju. 
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7. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie (PUP)  
ul. Świętojerska 1 

86-200 Chełmno 

tel. 56 686 00 41, 56 686 00 40 

56 686 00 42, 56 686 48 81 

fax. 56 686 00 41 

 

e-mail: chelmno@chelmno.praca.gov.pl 

chelmno.praca.gov.pl/ 

 

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Zadania te 

określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako: 

a) bezrobotny – to osoba, która posiada ustaloną niepełnosprawność, jednak nie jest 

uprawniona m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku 

stałego, 

b) poszukujący pracy – to osoba, która oprócz ustalonej niepełnosprawności jest 

uprawniona  m.in. do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty socjalnej, zasiłku 

stałego.  

 

Osoba z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności, która jest zdolna do podjęcia 

zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, posiadająca status „bezrobotnego” 

może skorzystać ze wszystkich usług urzędu pracy i instrumentów przewidzianych dla osoby 

bezrobotnej. 

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca 

pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać, na zasadach takich jak 

bezrobotni, z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji: 

1) szkolenia, 

2) staże, 

3) prace interwencyjne, 

4) przygotowanie zawodowe dorosłych, 

5) badania lekarskie lub psychologiczne, o których mowa w ustawie o promocji 

zatrudnienia, 

6) zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, 

7) studia podyplomowe, 

8) szkolenia na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy 

starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową, 

9) bon na zasiedlenie, 

10) bon szkoleniowy, 

11) bon stażowy. 

 

Dla osób niepełnosprawnych posiadających status „poszukującej pracy", a nie pozostających 

w zatrudnieniu, przewidziane są usługi urzędu pracy i instrumenty finansowane ze środków 

PFRON. 
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Instrumenty te są adresowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, jak też do ich 

pracodawców. 

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego 

osobę z orzeczonym stopniem 

o niepełnosprawności 
  

 miesięczne dofinansowanie do 

wynagrodzenia pracownika 

 zwrot kosztów przystosowania stanowiska 

pracy 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy 

 zwrot kosztów szkolenia pracownika 

 zwrot kosztów zatrudnienia pracownika 

pomagającego pracownikowi 

niepełnosprawnemu w pracy 

 zwolnienie z wpłat na PFRON.  

 refundacja części wynagrodzenia lub 

składek na ubezpieczenia społeczne.  

Uprawnienia osoby z orzeczonym 

stopniem o niepełnosprawności zdolnej do 

pracy, posiadające status „bezrobotnego" 

lub poszukującego pracy 

 pomoc w znalezieniu zatrudnienia 

(pośrednictwo pracy) 

 możliwość nabycia, uzupełnienia, 

podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz 

zdobycia doświadczenia zawodowego 

(szkolenia, studia podyplomowe, staż) 

 pomoc w wyborze odpowiedniego miejsca 

pracy przy uwzględnieniu predyspozycji 

zawodowych i możliwości zdrowotnych 

oraz wymagań w danym środowisku pracy 

(doradcy zawodowego) 

Osoby niepełnosprawne podejmujące i 

prowadzące działalność gospodarczą lub 

rolniczą 
  

 wsparcie finansowe na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  

 dofinansowanie do oprocentowania kredytu 

bankowego  

 refundacja składek ZUS 

   

Rodzaj przyznanego wsparcia zależny będzie od sprofilowanej pomocy podczas wizyty 

u doradcy klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz będących w dyspozycji PUP środków 

PFRON. 

Do urzędów pracy mogą być zgłaszane zarówno oferty z otwartego rynku pracy jak 

i zakładów pracy chronionej. Osoba niepełnosprawna w celu uzyskania informacji o ofertach 

pracy, może zgłosić się do urzędu pracy bezpośrednio lub skontaktować się telefonicznie. 

Wszystkie oferty pracy dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy, dostępne są również na 

stronie internetowej. 
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8. Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) w Chełmnie  
Plac Rydygiera 1 

86-200 Chełmno 

tel.: 56 686 24 85 

www.ludzie-ludziom.org 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez Stowarzyszenie Ludzie-Ludziom  

w Chełmnie. WTZ zapewniają codzienną opiekę nad osobami niepełnoprawnymi 

intelektualnie z powiatu chełmińskiego.  

Głównym zadaniem WTZ jest rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa 

podopiecznych pod okiem instruktorów terapii zajęciowej. Uczestnicy zdobywają 

odpowiednie wiadomości i umiejętności potrzebne do samodzielnego funkcjonowania  

w przyszłości w społeczeństwie oraz podjęciu pracy o charakterze odpowiadającym ich 

możliwościom fizycznym i intelektualnym. 

Podopieczni biorą czynny udział w licznych projektach, konkursach, wyjazdach, szkoleniach, 

uczestniczą w życiu kulturowym społeczności lokalnej. Takie inicjatywy umożliwiają im 

zdobycie odpowiednich wiadomości i umiejętności potrzebnych do samodzielnego 

funkcjonowania w przyszłości w społeczeństwie oraz podjęciu pracy o charakterze 

odpowiadającym ich możliwościom fizycznym i intelektualnym. 
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9. Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie 
Drzonowo 42 

86-230 Lisewo 

tel.: 56 675-89-28 

e-mail: zaz-drzonowo@wp.pl 

www.zazdrzonowo.pl 

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie (ZAZ) rozpoczął swoją działalność w 2008 r. 

Organizatorem ZAZ-u jest Gmina Lisewo, która dotuje zakład w 10%, pozostałe 90% dotacji 

pochodzi ze środków PFRON przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Głównym zadaniem ZAZ jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób o umiarkowanym  

i znacznym stopniu niepełnosprawności. Część osób zatrudnionych w ZAZ uczestniczyła 

wcześniej w WTZ.  

 

Obecnie ZAZ zatrudnia ponad 50 pracowników, w tym większość to osoby niepełnosprawne 

o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Swoją działalność wytwórczo–

usługową opiera na 4 działach: stolarskim, wyrobów z papieru i tektury, rękodzielniczym  

i usługowo – wytwórczym w zakresie wielobranżowym. 

 

Osoby niepełnosprawne zatrudniane są w wymiarze 0,55 etatu. Każdego dnia mają także 

możliwość uczestniczenia w zajęciach rehabilitacyjnych. 

 

ZAZ znajduje dla każdego pracownika niepełnosprawnego zajęcie odpowiadające jego 

umiejętnościom oraz indywidualnym predyspozycjom. 
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10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (SOS-W) w Chełmnie  
Szkoła: ul. Dworcowa 20/22; tel.:56 686 16 61 

Ośrodek i internat: ul. Parkowa 5, tel.: 56 686 16 70 

86-200 Chełmno 

 

www.soswchelmno.pl 

 

 

SOS-W (jednostka organizacyjna Powiatu Chełmińskiego) jest publiczną placówką dla dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 

znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły  

w miejscu zamieszkania. SOS-W obejmuje też zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi 

dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także realizuje 

wczesne wspomaganie rozwoju.  

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie uczniów/wychowanków w miarę ich 

możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia oraz zaspokajanie 

ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i rewalidacyjnych. 

 

Struktura organizacyjna obejmuje: 

1) wczesne wspomaganie rozwoju; 

2) przedszkole; 

3) szkołę podstawową specjalną; 

4) branżową szkołę specjalną I stopnia; 

5) szkołę specjalną przysposabiającą do pracy; 

6) zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo 

w stopniu głębokim;  

7) zajęcia edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo  

w stopniu umiarkowanym i znacznym; 

8) internat. 

 

Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci na poszczególnych etapach jego edukacji zgodnie  

z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami oraz wspomaganie ich rodzin, odbywa 

się poprzez szereg różnorodnych działań, m.in.: 

1) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

2) współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi; 

3) współpraca z samorządem lokalnym oraz innymi placówkami oświatowymi; 

4) promowanie Ośrodka w powiecie oraz integracja w środowisku lokalnym; 

5) doposażenie placówki w atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz likwidowanie barier 

architektonicznych; 

6) poszerzanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej; 

7) współpraca ze stowarzyszeniami; 

8) uatrakcyjnienie zajęć poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, wyjazdów 

krajowych i zagranicznych; 

9) przygotowanie uczniów do udziału w regionalnych, ogólnopolskich oraz światowych 

imprezach sportowych. 
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11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie  
ul. Dominikańska 35, 86-200 Chełmno 

tel.: 56 686 00 52 

tel./fax: 56 686 34 29 

e-mail: poradnia@ppp-chelmno.pl 

www.ppp-chelmno.pl 

 

Do zadań Poradni należy: 

1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone głównie w celu określenia indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do 

zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu., którego 

efektem jest w szczególności: 

1) wydanie opinii; 

2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno                         

- wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży; 

3) objęcie dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną; 

4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. 

2. Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej polegającej w szczególności na: 

1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; 

2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno -

pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów 

edukacyjnych i wychowawczych. 

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 polegające                              

w szczególności na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę 

jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki. w zakresie: 

5. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek. 

 

Poradnia realizuje swoje zadania w szczególności w formie: 

1. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz 

rodzicom: 

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży; 

2) terapii rodziny; 

3) grup wsparcia; 

4) prowadzenia mediacji; 

5) interwencji kryzysowej; 

6) warsztatów; 

7) porad i konsultacji; 

8) wykładów i prelekcji; 

9) działalności informacyjno-szkoleniowej. 
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2. W zakresie realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą 

i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspierania nauczycieli 

w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych: 

1) porad i konsultacji; 

2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, 

szkole lub placówce; 

3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych; 

4) warsztatów; 

5) grup wsparcia; 

6) wykładów i prelekcji; 

7) prowadzenia mediacji; 

8) interwencji kryzysowej; 

9) działalności informacyjno - szkoleniowej; 

10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, 

wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy                             

w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia pracy,                              

w szczególności poprzez wymianę doświadczeń. 

 

W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – 

wychowawczych, orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego 

przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinie 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, logopedów, pedagogów, 

doradców zawodowych.  
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12. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień Urzędu Miasta Chełmna 
ul. Kamionka 3  

86-200 Chełmno 

Biuro ośrodka tel.: 56 677 17 23, 500 149 379 

 

MOP prowadzony jest przez Urząd Miasta Chełmna i prowadzi działania na rzecz 

profilaktyki i zmniejszania rozmiarów problemów związanych z uzależnieniami.  

 

MOP wspiera osoby, które: 

 potrzebują pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie związanej z nadużywaniem   

alkoholu 

 działając w interesie rodziny i społeczeństwa, chcieliby zgłosić potrzebę podjęcia   

działań zmierzających do poddania leczeniu odwykowemu osobę uzależnioną od   

alkoholu i narkotyków 

 potrzebują pomocy i wsparcia w związku z uzależnieniem się od alkoholu i narkotyków 

 

W ramach ośrodka funkcjonują: 

1) Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu „Promyk”,  

2) Punkt Pierwszego Kontaktu, 

3) Grupa Anonimowych Alkoholików, 

4) Świetlica opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapeutyczna. 

 

12.1 Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu „Promyk”  

 

Czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 – 19.00, w piątek do 15.00, soboty do 

godz. 14.00.  

tel.: 56 686 30 72 

 

Zakres usług: 

1) terapia dla osób uzależnionych od alkoholu, 

2) terapia dla osób współuzależnionych od alkoholu, 

3) konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, 

4) konsultacje psychologiczne w zakresie uzależnienia mieszanego, 

5) zajęcia psychoedukacyjne dla kierowców, 

6) promocja zdrowia. 

 

12.2 Punkt Pierwszego Kontaktu  
 

Punkt Pierwszego kontaktu prowadzi poradnictwo w sprawach dotyczących narkotyków, 

pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu  

i w sprawach dotyczących pomocy ofiarom przemocy. 

 

W sprawach dotyczących narkotyków: 

a) kontakt: wtorki od godz. 11.00 do 19.00, tel.: 500149363 – w godzinach pracy Punktu, 

b) poradnictwo i terapia dla osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, 

c) poradnictwo i terapia dla rodziców osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych, 

d) kierowanie do Poradni Odwykowych i Ośrodków Leczenia Uzależnień, 

e) konsultacje dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli szkół i placówek oświatowo-

wychowawczych, 

f) możliwość otrzymania testów do wykrywania narkotyków w moczu. 
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Kontakt w sprawach pomocy psychologicznej w zakresie uzależnienia i współuzależnienia 

od alkoholu: wtorki od godz. 15.00 do 16.00 

 

W sprawach dotyczących pomocy ofiarom przemocy: 

- prawnik 1 i 3 piątek miesiąca od godz. 10.00, 

- psycholog 1 i 3  wtorek miesiąca od godz. 14.00. 

 

12.3 Świetlica opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapeutyczna  

tel.: 56 686 12 08 

 

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 - 18.30 (w czasie ferii 

szkolnych od 10.00 - 14.00) i pracuje na rzecz dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. 

Dzieci dla potrzeb socjoterapeutycznych podzielone są na 3 grupy wiekowe (klasy I-III, IV-

VI i gimnazjalne). 

Świetlica posiada: 

a) salę główną do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych wyposażoną w gry 

świetlicowe, materiały do prowadzenia zajęć plastycznych, telewizor, DVD, 

b) salę do grupowych zajęć socjoterapeutycznych,  

c) pracownię komputerową z 9. stanowiskami, gdzie prowadzi się naukę obsługi 

komputera i zajęcia z zakresem jednoznacznym do zajęć prowadzonych w szkołach.  

 

Dzieci uczestniczą w zajęciach kulinarnych, plenerach plastycznych, mogą korzystać  

z pływalni. Organizowane są letnie obozy wypoczynkowo-terapeutyczne oraz 

okolicznościowe spotkania związane ze świętami. Dla potrzebujących istnieje możliwość 

skorzystania z umywalni i prysznica. Podstawowym obowiązkiem dzieci jest odrobienie 

zadanych przez szkołę zadań domowych i przestrzeganie regulaminu świetlicowego. 

W zajęciach świetlicowych może uczestniczyć każde dziecko, pod warunkiem wyrażenia na 

to pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 
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13. Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego 
 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie 

uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Wystarczy, że osoba uprawniona przed uzyskaniem porady złoży pisemne oświadczenie, że 

nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy. 

  

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Chełmińskiego 

uruchomione zostały 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie. Zadanie to jest realizowane przez Powiat Chełmiński  

w porozumieniu z Gminą Unisław oraz Gminą Papowo Biskupie. 

  

Punkty prowadzone przez radców prawnych i adwokatów: 

Lp. Miejsce świadczenia usług Termin 

1. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie 

ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno 

poniedziałki 

godz.: 7:30 – 11:30 

2. 
Urząd Gminy w Unisławiu 

ul. Parkowa 20, 86-200 Chełmno 

wtorki 

godz.: 8:00-12:00 

3. 
Urząd Gminy w Papowie Biskupim 

Papowo Biskupie 128 

środy i czwartki 

godz.: 7:30-11:30 

4. 
Starostwo Powiatowe w Chełmnie 

ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno 

piątki 

godz.: 7:30-11:30 

 

Punkty prowadzone przez organizację pozarządową:  

Lp. Miejsce świadczenia usług Termin 

1. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie 

ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno 

poniedziałki 

godz.: 11:30 – 15:30 

2. 
Urząd Gminy w Unisławiu 

ul. Parkowa 20, 86-200 Chełmno 

wtorki 

godz.: 12:00-16:00 

3. 
Urząd Gminy w Papowie Biskupim 

Papowo Biskupie 128 

środy i czwartki 

godz.: 11:30-15:30 

4. 
Starostwo Powiatowe w Chełmnie 

ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno 

piątki 

godz.: 11:30-15:30 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  

o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach; 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; 

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa  

 pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – 

administracyjnym; 

4) nieodpłatną mediację; 
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5) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-

administracyjnym oraz poinformowania o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, 

związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności. 

  

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej 

sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby  

o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia 

w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie  

z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu 

spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 
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14. Organizacje pozarządowe  
Organizacje pozarządowe pełnią ważną rolę w systemie wsparcia osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Realizując różne działania, w tym zadania publiczne zlecane przez jednostki 

samorządu terytorialnego, zapewniają instytucjonalne formy wsparcia, rehabilitację społeczną 

i zawodową. Przyczyniają się także do podnoszenia świadomości społeczeństwa co sprzyja 

przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. 

 

13.1 Stowarzyszenie „Ludzie-Ludziom” w Chełmnie 

Plac dr. Rydygiera 1 

86-200 Chełmno 

tel.: 56 686 24 85 

tel. kom.: 726 707 525 

 

e-mail: stowarzyszenie@ludzie-ludziom.org 

ludzie-ludziom.org 

 

 

 

 

13.2 Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Światełko Nadziei”  

os. Kopernika 8/20 

86-200 Chełmno 

 

e-mail: swiatelko2@op.pl 

 

13.3 Stowarzyszenie „Pro Bono Hominis – Dla Dobra Człowieka” w Mgoszczu 

Mgoszcz 54 

86-230 Lisewo 

 

e-mail: pro_bono_hominis@op.pl 

 

13.4 Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno 

Stolno 112 

86-212 Stolno 

 

13.5 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskierka” w Unisławiu 

ul. Lipowa 33/2 

86-260 Unisław 

 

13.6 Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” w Chełmnie 

ul. Dworcowa 23 

86-200 Chełmno 

 

tel. 56 686 24 10 

 

13.7 Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Chełmnie 

ul. Dominikańska 40 

86-200 Chełmno 

 

13.8 Fundacja „Rodzina Przymierza” w Chełmnie 

ul. Rynek 25/3 

86-200 Chełmno 
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13.9 Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Gminny w Stolnie 

Stolno 

86-212 Stolno 

 

13.10 Olimpiady Specjalne Polska, Klub Olimpijczyk w Chełmnie 

ul. Dworcowa 20/22 

86-200 Chełmno 

 


