
  

Przewodnik informacyjny 
 

 o placówkach świadczących pomoc dla osób z zaburzeniami zdrowia 
psychicznego działających 

na terenie Miasta Siemianowice Śląskie 



  

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa 
Psychiatrycznego

ul. Szkolna 2 , 41-100 Siemianowice Śląskie

Poradnia Zdrowia Psychicznego -  tel. 506 016 187

Dzienny Oddział Psychiatryczny -  tel. 506 016 195 lub 32 228 30 21

 e-mail: kontakt@spzlp.pl, www.spzlp.pl

Oferta: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Klub 
Pacjenta, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychiatryczny oddział dzienny, 

neuropsychiatria.

mailto:kontakt@spzlp.pl
http://www.spzlp.pl/


  

Poradnia zdrowia psychicznego 
dla dzieci i młodzieży

Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Sp. z o. o. 
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień / Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci 

Przychodnia specjalistyczna
ul.1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie

Tel.  +48 32 228 21 27 bądź +48 32 228 30 30 wew. 380
www.zozsiemianowice.pl

  



  

Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień
 i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich

 
 

    Al. Młodych 16, 41-100 Siemianowice Śląskie

Telefony: 32 765 41 38, 32 766 95 80 lub 606 699 674
www.uzaleznienia.siemianowice.pl 

Dyrektor Zakładu – Lech Cierpioł 

Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków i innych 
środków zmieniających nastrój. 

Zakład również prowadzi terapie dla osób uzależnionych od telefonów, zakupów, pracy itp.

http://www.uzaleznienia.siemianowice.pl/


  

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
w Siemianowicach Śląskich  

ul. Olimpijska 2A, 41-100 Siemianowice Śląskie
Tel.32 608 65 65, 509 199 440, www.ppp.siemianowice.pl 

Dyrektor – Ewa Bandała 

Metody leczenia: metoda Tomatisa, metoda Warnkego, screeningowy audiometr tonalny 
oraz biofeedback.

Poradnia poza tym prowadzi terapie dzieci i młodzieży, w zależności 
od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami 

dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym i ich rodzin.

www.ppp.siemianowice.pl

http://www.ppp.siemianowice.pl/


  

Warsztat Terapii Zajęciowej „Imperium Słońca” 
prowadzony przez 

Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski "Imperium Słońca"

ul. Zgrzebnioka 65, 41-106 Siemianowice Śląskie

Telefon : 32 228 29 81

Kierownik WTZ – Maria Dyla 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa uczestników warsztatów w celu usamodzielnienia, 
zdobycia zawodu, rozwinięcia talentów oraz  integracji ze społeczeństwem. 

Działalność Warsztatu skierowana jest w szczególności do osób 
z niepełnosprawnością intelektualną.



  

Dom Pomocy Społecznej prowadzony 
przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola 

Boromeusza w Siemianowicach Śląskich
 

ul. Maciejkowicka 8, 41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon: 32 228  12  08, www.dps-michalkowice.pl  

Dyrektor – Agnieszka Krzych 

Przeznaczony jest dla Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie Kobiet. Posiada 44 miejsca. 
Jest placówką stacjonarną, czynną przez cały rok, przez wszystkie dni tygodnia i zapewnia 

Mieszkańcom całodobową opiekę
 – zgodnie z ich aktualnymi potrzebami. Dom zapewnia usługi: bytowe, opiekuńcze i 

wspomagające.

http://www.dps-michalkowice.pl/


  

Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza 

w Siemianowicach Śląskich dla Przewlekle Psychicznie 
Chorych

ul. Barbary 5, 41-100 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 228 21 03, www.dps.siemianowice.pl 

Dyrektor – Agnieszka Krzych
Dom przeznaczony jest dla kobiet  i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych, dysponuje 90 

miejscami. Realizowane w nim zadania zaspokajają potrzeby bytowe, zdrowotne, opiekuńcze
 i wspomagające mieszkańców. 

http://www.dps.siemianowice.pl/


  

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza 
WSPARCIA DZIENNEGO

ul. Śniadeckiego 13, 41-100 Siemianowice Śląskie
Tel. 32 22  83  739

Kierownik Placówki - Sonia Wróbel
Placówka przeznaczona jest dla dzieci z rodzin niewydolnych w sprawach 

opiekuńczo - wychowawczych, dotkniętych problemem alkoholowym, korzystających z pomocy 
społecznej, wymagających wsparcia instytucjonalnego. 



  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
w Siemianowicach Śląskich

ul. Pszczelnicza 10, 41-100 Siemianowice Śląskie

Tel./fax 32 762 81 44, www.oik.siemianowice.pl 

Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej  - 

Kinga Hamera – Gromacka  

Ośrodek działa 24 godziny na dobę, zapewnia schronienie, 

pomoc psychologiczną, pedagogiczną socjalną i prawną.

http://www.oik.siemianowice.pl/


  

Placówka 
Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 

w Siemianowicach Śląskich

ul. Dąbrowskiego 13, 41-100 Siemianowice Śląskie

Telefony: 32 720 38 47, 32 720 38 46 , www.wpow.siemianowice.pl 

Dyrektor Placówki -  Katarzyna Stawik

Głównym założeniem działalności placówki jest stworzenie podopiecznym warunków 
maksymalnie zbliżonych do tych, jakie panują w normalnie funkcjonującej rodzinie. 

 

http://www.wpow.siemianowice.pl/


  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Siemianowicach Śląskich                            

 ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śląskie  

Tel. 32 765 62 00, www.mops.siemianowice.pl 

Dyrektor MOPS – Mateusz Kacy

Ośrodek prowadzi szeroko rozumianą rehabilitacje społeczną i zawodową, poradnictwo 
specjalistyczne w sprawach dotyczących pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich 

rodzinom, świadczenie usług specjalistycznych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomoc 
finansowa, praca socjalna, poradnictwo prawne.

http://www.mops.siemianowice.pl/


  

Powiatowy Urząd Pracy 
w Siemianowicach Śląskich

ul. Wyzwolenia 17, 41-103 Siemianowice Śląskie 
Tel. 32 765  29 45, www.siemianowiceslaskie.praca.gov.pl 

Dyrektor - Hanna Becker

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich prowadzi w ramach swojej działalności 
programy rynku pracy m. in. skierowane do osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, 

dofinansowania z PFRON. 

http://www.siemianowiceslaskie.praca.gov.pl/


  

Mieszkalnictwo chronione

Mieszkanie chronione jest formą pomocy przygotowującą osoby tam 
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego 
życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. 
Zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 
w integracji ze społecznością lokalną. Pobyt w mieszkaniu chronionym może 
być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, 
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w 
codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez 
jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami 
psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla 
nieletnich, uchodźcy.



  

Mieszkanie chronione typu treningowego 

w Siemianowicach Śląskich 

Oferta skierowana jest do pełnoletnich osób z niepełnosprawnościami ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w odniesieniu do których orzeczono 
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe 
lub epilepsję oraz do osób niewidomych. W mieszkaniu świadczone są usługi w postaci 
całodobowego pobytu i pracy socjalnej oraz usługi polegające na nauce, rozwijaniu 
lub utrwalaniu umiejętności w zakresie: samoobsługi, zaspokajania codziennych potrzeb 
życiowych, efektywnego zarządzania czasem, prowadzenia gospodarstwa domowego, 
załatwiania spraw urzędowych, utrzymywania więzi rodzinnych, uczestniczenia w życiu 
społeczności lokalnej oraz poszukiwania pracy.



  

                                            Urząd Miasta Siemianowice Śląskie                                    
                               ul. Jana Pawła II 10,  tel. 32 760 52 00                                              
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