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PRZEWODNIK 

 
o dostępnych w Powiecie Lwóweckim formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz 

aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

 

Przewodnik o formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi zawiera informacje o instytucjach funkcjonujących na 

terenie Powiatu Lwóweckiego, a także prawach osób chorych i niepełnosprawnych. 

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak zdrowie fizyczne. O dolegliwościach naszego ciała 

nauczyliśmy się już otwarcie mówić i szukać pomocy, jednak ciągle jeszcze istnieje bariera 

w głośnym mówieniu o tym, co doskwiera naszej psychice. Wiele osób chorych boi się 

przyznać do swoich problemów ze zdrowiem psychicznym ze strachu przed napiętnowaniem. 

Mam nadzieję, że niniejsza publikacja pomoże Państwu w zorientowaniu się, gdzie można 

szukać pomocy dla siebie lub swoich bliskich. 

 

 

 

Z życzeniami zdrowia 

Starosta Lwówecki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lwówek Śląski, grudzień 2020 

  



2 
 

Zakres pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

 
Zaburzenia psychiczne to utrudnienia funkcjonowania społecznego lub psychicznego osób, 

które wiążą się nie tylko z cierpieniem jednostki ale również brakiem akceptacji 

w społeczeństwie. Prawie 4 na 10 Europejczyków każdego roku cierpi na zaburzenia 

psychiczne, takie jak depresja, napady lęku, bezsenność i uzależnienie od alkoholu, a także 

z powodu chorób neurologicznych, głównie demencji. Leczy się jednak tylko co trzecia 

wymagająca tego osoba. Choroby psychiczne są największym w XXI stuleciu wyzwaniem 

zdrowotnym dla Europy, tylko jedna trzecia dotkniętych nimi osób korzysta z pomocy 

specjalisty i zażywa leki, wiele spośród tych osób zgłasza się o pomoc z wieloletnim 

opóźnieniem. 

Osobie (dorosłej, jak i dziecku) cierpiącej na zaburzenia psychiczne przysługuje prawo do 

leczenia. Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji RP, każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy 

dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. 

W ramach pomocy społecznej osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą się starać o dostęp do 

wielu specjalistycznych usług, w tym opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, jak i poza nim, 

a także innych świadczeń pomocy społecznej. 

Osoby z zaburzeniami psychicznymi zaliczone zostały do grupy osób niepełnosprawnych 

(rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania 

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z dnia 15 lipca 2003 r.), w związku z czym 

przysługuje im wiele ulg i uprawnień. 

 

Korzystanie z pomocy medycznej 
W ramach świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przysługuje prawo 

do otrzymania pomocy medycznej, w tym do leczenia zaburzeń psychicznych. W celu 

uzyskania pomocy lekarskiej pierwszym miejscem kontaktu powinna być poradnia zdrowia 

psychicznego. Korzystanie ze świadczeń poradni zdrowia psychicznego nie wymaga 

skierowania od lekarza. 

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim  
oferuje bezpłatne świadczenia w następujących poradniach: 

 

Poradnia Specjalistyczna Zdrowia Psychicznego 

- diagnozy i porady lekarskie, 

- diagnozy i konsultacje psychologiczne, 

- terapia farmakologiczna, 

- terapia psychoterapeutyczna. 

Kadra: lekarz – specjalista psychiatrii. 

 

Poradnia Leczenia Uzależnień 

- diagnozy i porady lekarskie, 

- diagnoza psychologiczna, 

- terapia osób uzależnionych i ich rodzin. 

Kadra: lekarz – specjalista psychiatrii, psycholog. 
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Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży 

w Lwówku Śląskim.  

w którym świadczone są usługi refundowane przez NFZ, bez skierowania lekarskiego, oferuje: 

diagnozę psychologiczną, porady psychologiczne, psychoterapię indywidualną, psychoterapię 

rodzinną, psychoterapię grupową, wsparcie psychologiczne i środowiskowe. Oferta skierowana 

jest do dzieci poniżej 7-go roku życia, dzieci i młodzieży w okresie nauki szkolnej do 

ukończenia 21 roku życia, oraz ich rodzin lub opiekunów prawnych. 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej: 
MEDVITA Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, w ramach którego działa – Poradnia Zdrowia 

Psychicznego, ul. Traugutta 1, tel. 75 64 777 41. 

 

 

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej: 
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 

w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7  

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przy Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. 

z o. o. w Lwówku Śląskim, w budynku Szpitala Powiatowego przy ul. Kościelnej 21 (czasowo 

przeniesiona do budynku Przychodni Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku 

Śląskim przy ul. Morcinka 7). 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Promyk” w Gryfowie Śląskim, ul. Gliniana 19,  

tel. 75 78 111 38. 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lubomed w Lubomierzu, ul Gryfiogórska 6,  

tel. 75 78 33 550. 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk, Mirsk ul. Mickiewicza 36, 

tel. 75 78 34 357. 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu, ul. Ogrodowa 8,  

tel. 75 71 36 298 

 

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Zgorzelcu, Wielospecjalistyczna Poradnia Lekarza POZ w Gryfowie Śląskim, 59-620 Gryfów 

Śląski ul. Malownicza 1, tel. 75 77 22 879. 

 

 

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
Na terenie Powiatu Lwóweckiego funkcjonują dwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne: 

w Lwówku Śląskim oraz w Gryfowie Śląskim. Podejmują działania wspomagające dzieci 

i młodzież odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych. Poradnie realizują zadania poprzez: diagnozowanie, opiniowanie, 

działalność terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencje 

kryzysowe, działalność profilaktyczną, poradnictwo i konsultacje. Pomoc udzielana jest przez 

poradnie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych; korzystanie z niej jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 
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Przy poradni działają: 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

Celem działania zespołu jest stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. 

 

Zespoły orzekające 

Celem działalności zespołów jest wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 

indywidualnych lub grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nauczania 

indywidualnego, rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania. 

 

 

Co zrobić aby uzyskać pomoc społeczną - OPSy? 
W celu uzyskania pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, należy zwrócić 

się do najbliższego względem miejscem zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. 

 

Miejsko-gminne ośrodki pomocy społecznej w Lwówku Śląskim, Gryfowie Śląskim, Mirsku, 

Wleniu i Lubomierzu wykonują zadania gminy z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w szczególności polegające na: 

- przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków celowych, pracy socjalnej, tworzeniu gminnego systemu 

profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, 

- tworzeniu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzeniu gminnych 

ośrodków wsparcia. 

 

Osoba ubiegająca się o pomoc społeczną zobowiązana jest posiadać zaświadczenie lekarskie 

o  stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tej formy pomocy. Zaświadczenie to powinno 

być wystawione przez lekarza psychiatrę. Ośrodek pomocy społecznej wysyła pracownika 

socjalnego do osoby, która stara się o przyznanie opieki, w celu oceny jego sytuacji życiowej 

i określenia zakresu dalszej pomocy społecznej. Pomoc społeczna może być udzielona w domu 

osoby starającej się o świadczenia, jak i poza jej miejscem zamieszkania. 

 

 

Świadczenia ZUS 

 
Renta socjalna jest to specyficzna forma renty. Przyznawana jest przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych osobie, która jest niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, 

które powstało przed 18 rokiem życia, w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej przed 

ukończeniem 25 roku życia albo w trakcie studiów doktoranckich. Aby otrzymać rentę socjalną 

należy być pełnoletnim i całkowicie niezdolnym do pracy. O niezdolności do pracy, w celu 

uzyskania renty socjalnej, orzeka lekarz orzecznik ZUS. Osobie, która otrzymuje rentę, nie 

przysługują zasiłki stałe i okresowe w rozumieniu przepisów o ustawie o pomocy społecznej. 

 

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia 

łączenie następujące warunki: 

-został uznany za niezdolnego do pracy, 
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-ma wymagany, stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, okres 

składkowy i nieskładkowy, 

-niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub 

nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia 

rehabilitacyjnego) albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonych ustawą emerytalną czasie nie 

obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki: 

- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy, 

- spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego, 

- legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiet) i 25-letnim (w przypadku 

mężczyzn) okresem składkowym i nieskładkowym. 

 

Renta stała przysługuje ubezpieczonemu którego niezdolność do pracy została uznana za 

trwałą. 

 

Renta okresowa przysługuje, jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy. Przysługuje 

ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Po upływie tego okresu ubezpieczony 

może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przedłużenie prawa do renty na dalszy okres. 

Ewentualnie, kolejne prawo do renty uzależnione jest od wyniku ustaleń zawartych 

w orzeczeniu lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej. Nie później niż na trzy miesiące 

przed ustaniem prawa do renty okresowej ZUS zawiadamia osobę zainteresowaną o terminie 

wstrzymania wypłaty oraz o warunkach przywrócenia prawa do tego zaświadczenia. 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim 
wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, w tym przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie oraz rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. W ramach rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych PCPR w Lwówku Śląskim udziela dofinansowania ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do: 

- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 

- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, 

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

- zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. 

 

Osoby niepełnosprawne mają także możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków 

PFRON w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.  

Szczegółowe informacje na temat pomocy dla osób niepełnosprawnych można uzyskać 

bezpośrednio w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej www.pcpr.powiatlwowecki.pl. 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej  
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Lwóweckim a Powiatem 

Lubańskim mieszkańcy naszego powiatu mogą skorzystać z pomocy Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Smolniku. Ośrodek podejmuje działania na rzecz osób i rodzin będących 

w stanie kryzysu oraz prowadzi poradnictwo, w tym specjalistyczne dla osób i rodzin, które 

mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 

życiowych, m.in. pomoc psychologiczna i pomoc specjalisty terapii uzależnień. Głównym 

http://www.pcpr.powiatlwowecki.pl/


6 
 

celem w działalności Ośrodka jest pomoc i wsparcie mające na celu przywrócenie równowagi 

psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu 

reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  

Do zadań Ośrodka należy m.in.:  
- prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, 

- udzielanie poradnictwa specjalistycznego, 

-udzielanie, w sytuacjach uzasadnionych, schronienia w okresie do 3 miesięcy dla 

wymagających tej formy wsparcia osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, 

- udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa 

specjalistycznego. 

Ośrodek obejmuje interwencję kryzysową osoby i rodziny bez względu na posiadany przez nie 

dochód i majątek. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku Smolnik 22, 59-820 Leśna, tel. 75 721 67 15 

Za realizację zadania odpowiada organizacja pozarządowa „Monar” wyłoniona w drodze 

otwartego konkursu ofert.  

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Lwówku Śląskim 
to miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie 

orzeczenia mogą korzystać z zajęć, które mają na celu rehabilitację zawodową i społeczną. 

Zajęcia te prowadzone są w formie terapii zajęciowej. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

z zaburzeniami psychicznymi skoncentrowana jest na rozwoju każdego uczestnika, uczenia 

samodzielności oraz przygotowywania do podjęcia pracy zawodowej. Warsztat jest placówką 

pobytu dziennego od poniedziałku do piątku. Czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin 

dziennie.  

 

 

Ośrodek Wsparcia- Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 
Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Lwóweckim a  Powiatem 

Lubańskim mieszkańcy naszego powiatu mogą skorzystać z pomocy Ośrodka Wsparcia- Domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

Ośrodek zapewnienia usługi w zakresie interwencyjnym oraz zabezpiecza potrzeby bytowe 

i opiekuńcze oraz wspomagające w ramach oddziaływań interwencji kryzysowej. 

Standard świadczonych usług oraz tryb kierowania i przyjmowania do domu dla matek z 

małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest ściśle określony i zawiera zamknięty katalog osób, 

które mogą być mieszkańcami domu, tj. matki z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, ojcowie 

z małoletnimi dziećmi, inne osoby sprawujące opiekę na dziećmi. Dlatego w ośrodku nie mogą 

przebywać osoby nie sprawujące bezpośredniej opieki nad dzieckiem. 

Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu, składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej. 

Komplet dokumentów stanowi: 

- wniosek osoby, ubiegającej się o skierowanie do domu, 

- rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego, 

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do umieszczenia 

w domu (zaświadczenie dla matki i dziecka/dzieci), 

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci lub książeczka zdrowia dziecka/dzieci, 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
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- opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w domu (bezdomność nie jest przesłanką do 

umieszczenia w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, a osoby takie winny 

być kierowane do schronisk dla osób bezdomnych). 

 

Natomiast w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby, ubiegającej się 

o skierowanie do domu lub jej dziecka, możliwe jest umieszczenie osoby bez skierowania na 

jej wniosek lub wniosek ośrodka. 

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim 
realizuje zadania w zakresie: 

- wydawania orzeczeń o niepełnosprawności osobom do 16 roku życia, 

- wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia, 

- wydawania orzeczeń do ulg i uprawnień dla osób posiadających orzeczenie o inwalidztwie 

lub niezdolności do pracy, 

- wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, 

- wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym. 

 

Powiatowy Zespół orzeka na WNIOSEK osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela 

ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej. Osoby powyżej 16-

tego roku życia mogą uzyskać jeden z trzech stopni niepełnosprawności:  

- znaczny stopnień niepełnosprawności, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością 

organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej 

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

osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, 

- umiarkowany stopnień niepełnosprawności, do którego zalicza się osobę z naruszoną 

sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy 

chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia 

ról społecznych, 

- lekki stopnień niepełnosprawności, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności 

organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy 

w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych 

z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia 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. 

 

Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności może być orzeczone na stałe lub okresowo.  
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W Polsce funkcjonuje kilka systemów orzeczniczych. Instytucje takie jak ZUS, KRUS, 

Centralna Wojskowa Komisja Lekarska orzekają o niezdolności do pracy i ustalają prawo do 

świadczeń rentowych, natomiast Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzekają dla 

celów poza rentowych, ustalając w swoich orzeczeniach wskazania dotyczące w szczególności: 

- odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby, 

- szkolenia, w tym specjalistycznego, 

- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, 

- uczestnictwa w terapii zajęciowej, 

- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce 

techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby, 

- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co 

rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 

świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne 

placówki, 

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji, 

- spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w ustawie - Prawo o ruchu 

drogowym – wydawanie kart parkingowych, 

- prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim 
realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej. Osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, pełnosprawna 

czy niepełnosprawna, ma taki sam dostęp do usług i instrumentów rynku pracy.  

Osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy może skorzystać z: 

- pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy – przygotowanie do lepszego radzenia sobie 

w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu zatrudnienia poprzez uczestnictwo w bezpłatnym 

szkoleniu, 

- pośrednictwa pracy – udzielanie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, pozyskiwanie ofert 

pracy, inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy 

z pracodawcami, 

- poradnictwo zawodowe – udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu oraz 

miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach 

szkolenia i kształcenia, 

- szkoleń – ich celem jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenie 

posiadanych kwalifikacji zawodowych, zwłaszcza w przypadku braku kwalifikacji 

zawodowych, konieczności ich zmiany w związku z brakiem pracy oraz utraty zdolności do 

wykonywania dotychczasowego zawodu. Szkolenia są bezpłatne.  

Ponadto osoba niepełnosprawna bezrobotna może skorzystać/być objęta aktywizacją w ramach 

takich form wsparcia, jak: 

- staż, 

- prace interwencyjne, 

- roboty publiczne, 
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- prace społecznie użyteczne, 

- pożyczka szkoleniowa (również osoba niepełnosprawna poszukująca pracy), 

- finansowanie kosztów egzaminów, licencji, 

- finansowanie studiów podyplomowych, 

- stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, 

- zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania, 

- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, 

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

- bon stażowy, bon szkoleniowy, bon zasiedleniowy, bon zatrudnieniowy. 

 

 

Domy Pomocy Społecznej 
Na terenie Powiatu Lwóweckiego funkcjonują dwa domy społecznej świadczące całodobowe 

usługi bytowe i opiekuńcze: 

- Dom Pomocy Społecznej w Mirsku przeznaczony dla przewlekle somatycznie chorych 

kobiet i mężczyzn, 

- Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. 

 

 

Adresy placówek: 

 

1. Lwówek Śląski: 

• Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim 

59-600 Lwówek Śląski 

al. Wojska Polskiego 27 

tel. / fax 75 645 32 32 

e-mail: mgops@lwowekslaski.pl 

 

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim 

59-600 Lwówek Śląski 

ul. Szpitalna 4 

tel. 75 782 56 17, 75 782 56 41 

e-mail: pcpr@powiatlwowecki.pl 

 

• Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.  

59-600 Lwówek Śląski 

ul. Morcinka 7 

tel. 75 782 01 04, fax 75 782 44 32 

e-mail: sekretariat@pczlwowek.pl 

 

• Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieci 

i młodzieży w Lwówku Śląskim  

 tel. 516 861 081 

e-mail: sekretariat@pczlwowek.pl 

mailto:mgops@lwowekslaski.pl
mailto:pcpr@powiatlwowecki.pl
mailto:sekretariat@pczlwowek.pl
mailto:sekretariat@pczlwowek.pl
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• Poradnia Zdrowia Psychicznego 
tel. 75 782 01 75 

 

• Poradnia Leczenia Uzależnień 
tel. 75 782 01 76 

 

• NZOZ Medvita Sp. z o. o. 
59-600 Lwówek Śląski 

ul. Traugutta 1 

tel. 75 647 77 41 

 

• Warsztat Terapii Zajęciowej 
59-600 Lwówek Śląski 

ul. Szpitalna 2 

tel./fax 75 734 77 19 

e-mail: wtz.lwowek@interia.pl 

 

• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lwówku Śląskim 
59-600 Lwówek Śląski 

ul. Jana Pawła II 19 

tel. 75 782 43 00 

e-mail: poradniapp.lwowek@neostrada.pl 

 

• Powiatowy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności w Lwówku Śląskim 
59-600 Lwówek Śląski 

ul. Szpitalna 4 

tel. /fax 75 782 20 44 

 

• Powiatowy Urząd Pracy w Lwówku Śląskim 
59-600 Lwówek Śląski 

ul. Budowlanych 1 

tel. 75 782 42 24 do 26, fax 75 782 42 27 

www.pup.powiatlwowecki.pl 

e-mail: wrlw@praca.gov.pl 

 

• Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim 

59-600 Lwówek Śląski II 12 

tel. 75 64 67 200, fax 75 64 67 240 

 

 

2. Gryfów Śląski: 

• Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim 

59-620 Gryfów Śląski 

Ubocze 300 

tel. 75 781 37 81, fax 75 781 10 07 

e-mail: opieka@gryfow.pl 

mailto:wtz.lwowek@interia.pl
mailto:poradniapp.lwowek@neostrada.pl
http://www.pup.powiatlwowecki.pl/
mailto:wrlw@praca.gov.pl
mailto:opieka@gryfow.pl
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• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfowie Śląskim 

59-620 Gryfów Śląski 

ul. Kolejowa 16 

tel. 75 781 32 68 

e-mail: pppgryf@interia.pl 

 

• Komenda Policji w Gryfowie Śląskim 

59-620 Gryfów Śląski 

ul. Polna 7a 

tel. 75 781 35 14, 75 781 35 15 

 

 

3. Mirsk: 

• Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku 
59-630 Mirsk 

Pl. Wolności 40 

tel. 75 64 70 464 do 466 

 

• Dom Pomocy Społecznej w Mirsku 
59-630 Mirsk 

ul. Zielona 12 

tel. 75 783 46 61, 75 783 45 21 

e-mail: dpsmirsk@powiatlwowecki.pl 

 

• Posterunek Policji w Mirsku 
59-630 Mirsk 

ul. Sikorskiego 3 

tel. / fax 075 78 34 385 

 

 

4. Lubomierz: 

• Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomierzu 
59-623 Lubomierz 

Pl. Wolności 1 

tel. 75 78 33 139, fax 75 78 33 140 

 

• Rewir dzielnicowy 
59-623 Lubomierz 

Pl. Wolności 1 

tel. 75 64 67 230, 75 78 33 007 

 

 

  

mailto:pppgryf@interia.pl
mailto:dpsmirsk@powiatlwowecki.pl
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5. Wleń: 

• Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wleniu 
59-610 Wleń 

ul. Ogrodowa 8 

tel. 75 713 65 83, fax 75 713 65 83 

e-mail: mgopswlen@poczta.onet.pl 

 

• Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie 
59-610 Wleń 

Nielestno 17c 

tel. 075 713 64 02, fax 075 713 63 42 

dps@dpsnielestno.powiatlwowecki.pl 

 

• Rewir dzielnicowy 
59-610 Wleń 

ul. Plac Bohaterów Nysy 21-22 

tel. 75 64 67 250 

 

 

6. Lubań: 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Smolniku 

Smolnik 22, 59-820 Leśna 

tel. 75 721 67 15 

 

• Ośrodek Wsparcia- Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

ul. Hetmańska 61, 59-814 Pobiedna 

tel. 75 784 56 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim 

ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski 

e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl , www.powiatlwowecki.pl 

mailto:mgopswlen@poczta.onet.pl
mailto:dps@dpsnielestno.powiatlwowecki.pl
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=monar-markot.+dom+dla+samotnych+matek+z+dzie%C4%87mi+pobiedna+telefon&ludocid=7180507810521513939&sa=X&ved=2ahUKEwixnKrWqYntAhXOPsAKHcSTB7kQ6BMwEXoECBsQBQ
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=Ip-zX_6xK9HF8gKD-ID4Dg&q=o%C5%9Brodek+wsparcia+w+pobiednej&oq=o%C5%9Brodek+wsparcia+w+pobiednej&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgQIABBDOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6AggAUMWAA1j2swNgnbYDaAJwAngBgAGVAYgBqxmSAQQwLjI3mAEBoAEBqgEHZ3dzLXdperABAMgBA8ABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj-yt33qIntAhXRolwKHQM8AO8Q4dUDCAw&uact=5
mailto:sekretariat@powiatlwowecki.pl
http://www.powiatlwowecki.pl/

