
INFORMATOR
o instytucjach, stowarzyszeniach 
i organizacjach pozarządowych, 

działających na rzecz rodzin 
wieloproblemowych w Jaworznie



INFORMATOR
o instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych, 

działających na rzecz rodzin wieloproblemowych w Jaworznie

Razem 
kudobru

Razem 
kudobru



Wydawca:
Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie spółka z o.o. 
Prezes - Jacek Nowak

Redakcja:
Iwona Malorny
Wioletta Opic

Ocena merytoryczna:
Czeslaw Smalcerz

Współpraca:
Ewa Jedziniak, Magdalena Małota, 
Wiesława Szadkowska oraz Halina Kania

Opracowanie graficzne: 
Wojciech P. Knapik

Druk: 
Best4U spółka z o. o.

Patronat projektu:
Urząd Miejski w Jaworznie

© Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie spółka z o. o.
Jaworzno, listopad 2018



3

Razem 
kudobru

Razem 
kudobru

SPiS tReści: 

Wstęp ......................................................................................................................................... 6

Patronat projektu „Razem ku Dobru” - Urząd Miejski w Jaworznie ..................... 7

Rodzaje problemów - gdzie szukać pomocy w Jaworznie? .................................... 8

i. iNStYtUcJe POmOcOWe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie ..................................................11

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych ....13

Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie ........................................................................14

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie ..........................................................14

Świetlica „Cichy Kącik”........................................................................................................15 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie ...16

Sąd Rejonowy-Wydział Rodzinny i Nieletnich w Jaworznie .................................17

Prokuratura Rejonowa w Jaworznie .............................................................................18

Komenda Miejska Policji w Jaworznie .........................................................................19

Straż Miejska w Jaworznie ................................................................................................19

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ...........................................................................20

Oddział Rejonowy PCK Jaworzno ..................................................................................21

Mitingi Anonimowych Alkoholików na terenie Jaworzna....................................22 



4

Razem 
kudobru

Razem 
kudobru

ii. iNStYtUcJe WYchOWaWczO-OśWiatOWe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jaworznie .........................................23

Ognisko Wychowawcze w Jaworznie ..........................................................................23

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie ..24

Świetlica Środowiskowa „Pod Kolegiatą” w Jaworznie ..........................................25

iii. iNStYtUcJe zDROWOtNe
Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie .............................................................26

Poradnia Promocji Zdrowia ............................................................................................26

Poradnia Zdrowia Psychicznego ...................................................................................27

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia .........................27

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie ..................................................28

SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy 
dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie ............................................................28

SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie .....................................29

Centrum Promocji Zdrowia w Jaworznie  ..................................................................29

Elvita Grupa PZU w Jaworznie – Poradnia Zdrowia Psychicznego ...................30

iV. iNStYtUcJe SPOłeczNO-kUltURalNe
Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie ................................................................31

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie ....................................................................32

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie .....................................................32

Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie .................................................................33

Muzeum Miasta Jaworzna ...............................................................................................34 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Górnik w Jaworznie Klub „To i Owo” ......................34

„eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna ..............................................35

„eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna- Klub Relax ......................35

„Archetti” Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna ...................................................36



5

Razem 
kudobru

Razem 
kudobru

V. iNStYtUcJe POzaRząDOWe
Rada Seniorów Miasta Jaworzna ..................................................................................37

Jaworznicki Uniwersytet Trzeciego Wieku ................................................................37

Klub Senior+ w Jaworznie ...............................................................................................38

Fundacja „Mój czas dla seniora” im Wandy i Józefa w Jaworznie ......................38

Stowarzyszenie „Nasza Przystań” Dzienny Dom Pomocy 

Społecznej w Jaworznie ...................................................................................................39

Dzienny Dom „Senior- Wigor” w Jaworznie...............................................................39

Stowarzyszenie Hospicjum „Homo Homini” 

im. Świętego Brata Alberta w Jaworznie ...................................................................40

Dom Seniora „Jesień na Letniej” w Jaworznie ..........................................................40

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych – OWIS w Jaworznie ....................41

Stowarzyszenie Wspólnota „Betlejem” w Jaworznie ..............................................42

Jaworznickie Stowarzyszenie Abstynenckie „RAZEM” ..........................................43

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Jaworznie .............44

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„RATOWNIK GÓRNICZY” w Jaworznie .........................................................................44

Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Dzieci „Sprawnych Inaczej” w Jaworznie...45

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Jaworznie ........................................46

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworznie ........................46

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Jaworznie ................................................................................................................47

Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie ..................................................................48

Zrzeszenie Amazonek „Szansa” w Jaworznie ............................................................48

Jawor Team – Jaworznicki Klub Bokserski  ................................................................49

Viktoria 1918 Jaworzno Klub Sportowy .....................................................................50

Klub Sportowy „Wolant” w Jaworznie .........................................................................50

Jaworznicka Szkoła Guja Jiujutsu Klub Sportowy ..................................................51

Polski Związek Emerytów Rencistów I Inwalidów  OR Jaworzno-Jeleń ........  51

Stowarzyszenie Emerytów ,Rencistów i Inwalidów “Wigor” w Jaworznie .... 53



6

Razem 
kudobru

Razem 
kudobru

WStĘP
Powstanie informatora dla rodzin wieloproblemowych zostało zainicjowane 

w wyniku realizacji projektu profilaktycznego „Razem ku Dobru”, opracowanego 
przez Zespół Lecznictwa Otwartego w Jaworznie, przy współpracy i współfi-
nansowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Jaworznie. 

Projekt „Razem ku Dobru” ma na celu realizację jednolitej strategii profilak-
tycznej wobec rodzin wieloproblemowych, tj. borykających się m.in. z proble-
mami związanymi ze zdrowiem psychicznym jak m. in. alkoholizm, depresja, 
przemoc, czy też problemy natury socjalno-bytowej, w systemie społeczności 
lokalnej Jaworzna. 

Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie na profilaktykę oraz 
wsparcie, w zakresie radzenia sobie z problemami, wynikającymi z zaburzeń 
zdrowia psychicznego, w tym w szczególności z chorobą uzależnienia w ro-
dzinach pacjentów Zespołu Lecznictwa Otwartego. Zaburzenia i choroby psy-
chiczne często są konsekwencją wielu problemów, z którymi rodzina musi bo-
rykać się sama, gdyż nie zawsze wie gdzie szukać pomocy, lub też z powodu nie 
korzystania z lokalnego systemu wsparcia. Przyczyn nie korzystania z pomocy 
instytucjonalnej może być bardzo wiele, dlatego jednym z celów projektu jest 
próba odpowiedzi na to pytanie, będące podstawą do uruchomienia procesów 
modyfikowania aktualnie funkcjonującego systemu pomocy i wsparcia instytu-
cjonalnego na terenie Jaworzna. 

Celem informatora jest dostarczenie informacji o istniejących placówkach na 
terenie Jaworzna, które podejmują działania profilaktyczne i świadczą pomoc 
rodzinom wieloproblemowym. Dane do informatora zostały pozyskiwane przy 
współpracy z placówkami z terenu Jaworzna, które na co dzień ze sobą współ-
pracują w zakresie profilaktyki i wsparcia rodzin, dotkniętych problemem wy-
kluczenia społecznego. 

Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie ze strony Urzędu Miasta 
w zakresie realizacji projektu „Razem ku Dobru” oraz wszystkim osobom zaan-
gażowanym we wdrażanie rozwiązań systemowych, które mają służyć dobru 
wspólnemu, jakim jest budowanie jednolitej strategii oddziaływań, dotyczą-
cych wielopłaszczyznowej współpracy międzyinstytucjonalnej, na rzecz osób 
wykluczonych społecznie z terenu Jaworzna.
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 Patron projektu „Razem ku Dobru”:
URząD mieJSki 

W JaWORzNie

Siedziba Główna: 
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 
+48 32 / 61 81 500 (centrala)

adres strony internetowej: 
www.um.jaworzno.pl

e-mail: 
jaworzno@um.jaworzno.pl

Prezydent miasta Paweł Silbert 
tel.: 32 618 15 40 
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl  
Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg 
i wniosków: czwartek w godz. 15:00 do 17:00
 
i zastępca Prezydenta miasta 
tel.: 32 618 15 50 
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl  
Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg 
i wniosków: czwartek w godz. 15:00 do 17:00 

zastępca Prezydenta miasta 
kontakt: tel. 32 618 15 50 
e-mail: jaworzno@um.jaworzno.pl  
Przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg 
i wniosków: czwartek w godz. 15:00 do 17:00 
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I. INSTYTUCJE POMOCOWE

mieJSki OśRODek POmOcY SPOłeczNeJ

Siedziba: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 618 18 40

adres strony internetowej: www.mops.jaworzno.pl 

e-mail: mops@mops.jaworzno.pl

lokalizacja Działów miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie:

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno  
parter budynku, pokój nr 3, 4  
tel. 32 618 18 69, 32 618 18 70

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno    
parter budynku pokój nr 10-15, 
tel. 32 618 17 86

Dział Świadczeń Alimentacyjnych   
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno   
parter budynku pokój nr 1, 2, 16, 17  
tel. 32 618 17 90, 32 618 19 42, 32 618 18 36

Dział Świadczeń Wychowawczych 
(przyznawanie świadczeń m.in. 500+, 300+
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno
parter budynku, wejście A 
tel.32 618 183, 32 762 91 95, 32 762 91 91 

Dział Pieczy Zastępczej
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku   
tel. 32 618 18 55, 32 618 18 34 

Dział Świadczeń Pieczy Zastępczej  
ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno, II piętro budynku
tel. 32 618 18 60, 32 618 18 33, 32 618 18 51
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zakres działalności
Dział Przyznawania świadczeń Pomocy Społecznej 
Przyznawanie pomocy finansowej i rzeczowej z pomocy społecznej
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno 
drugie piętro budynku pokój nr 220
tel. 32 618 18 75, 32 618 18 65

Dział Opieki Nad Osobami Starszymi i Niepełnosprawnymi
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, skierowanie do Domu Pomocy 
Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej, Informacje dotyczące udziału w zajęciach Klubu Senior +
ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno 
trzecie piętro budynku, pokój nr 315, 316, 317
tel. 32 762 91 89 

Dział aktywizacji i Wsparcia Osób Bezdomnych:
Przyznawanie pomocy w formie udzielenia schronienia w schroniskach 
oraz noclegowniach dla osób bezdomnych.
ul. Kolbego 20, 43-600 Jaworzno, parter budynku
tel. 32 618 18 32  

Dział aktywizacji i Wsparcia Rodziny:
•	 Pomoc ze strony pracownika socjalnego ds. pracy socjalnej (niezależnie 

od posiadanego dochodu) w wykorzystaniu przez osoby i rodziny swoich 
uprawnień i możliwości w celu poprawy sytuacji życiowej (m.in. finansowej, 
rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej), w tym udzielanie informacji, 
wskazówek i pomocy w skorzystaniu z usług dostępnych w środowisku

•	 Wspieranie osób i rodzin polegające na wzmocnieniu, wyzwoleniu ich sił 
i zasobów

•	 Budowanie sieci wsparcia dzięki aktywizacji otoczenia: rodziny, społeczności 
lokalnej, instytucji publicznych i niepublicznych

•	 Reprezentowanie interesów osób i rodzin, pośredniczenie w kontaktach 
z instytucjami

•	 Prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, 
w szczególności w celu ochrony dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych.

•	 Wsparcie ze strony asystenta rodziny i psychologa
ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno, parter budynku oraz IV piętro budynku  
- wejście A, tel. 32 762 91 85, 32 762 91 96, 32 618 18 27
 
Dział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:
Wsparcie dla rodzin doświadczających przemocy.
Realizacja procedur „Niebieska Karta”.
ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno Szczakowa, I piętro budynku
tel. 32 762 91 84, 32 618 18 79
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Dyżur Przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego
w każdy czwartek : 12.00-15.00 oraz w pierwszy czwartek miesiąca od 12.00 – 17.00 

Dział Reintegracji Społecznej i zawodowej :
•	 Pomoc w nabyciu kompetencji społeczno-zawodowych głównie dla osób 

bezrobotnych
•	 Pomoc w formie prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych.
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, III piętro budynku pokój nr 312, 313, 314  
tel. 32 618 18 58, 32 618 18 59 

PełNOmOcNik PRezYDeNta miaSta JaWORzNa 
DS. OSóB NiePełNOSPRaWNYch

Siedziba: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: tel. 32 618 18 77

e-mail: maria.materla@mops.jaworzno.pl

zakres działalności
•	 Reprezentowanie Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami i organiza-

cjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
•	 Współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowym, organizacjami po-

zarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których 
działalność adresowana jest do osób niepełnosprawnych

•	 Udział w szkoleniach dotyczących zagadnień związanych ze środowiskiem 
osób niepełnosprawnych

•	 Inicjowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją programów służących po-
prawie warunków życia osób niepełnosprawnych

•	 Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz pełnej integracji społecznej, 
aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania izolacji społecznej osób niepeł-
nosprawnych

•	 Monitorowanie i analiza zjawisk i problemów w mieście dotyczących osób 
niepełnosprawnych

•	 Realizowanie projektów zawartych w Powiatowej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych dotyczących osób niepełnosprawnych

•	 Prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin oraz 
rzecznictwo ich interesów

•	 Analiza potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. peł-
nej dostępności do obiektów użyteczności publicznej, do dóbr i usług umoż-
liwiających uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym

•	 Podejmowanie działań ułatwiających osobom niepełnosprawnym aktywne 
uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym
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•	 Przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji szczegółowych rozwiązań 
problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne oraz realizacja po-
zostałych obowiązków wynikających z zakresu działań.

DOm POmOcY SPOłeczNeJ W JaWORzNie

Siedziba: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 616 24 91, 32 616 24 75

adres strony internetowej: www.dps.jaworzno.pl

e-mail: dps@dps.jaworzno.pl

zakres działalności
•	 DPS jest placówką stałego pobytu, koedukacyjną, dla osób dorosłych, przewlekle 

somatycznie chorych. Nad całością zadań czuwa wyspecjalizowany personel: 
pracownicy socjalni, psycholog, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, rehabilitant.

•	 DPS posiada własną kuchnię, gdzie przygotowuje posiłki uwzględniające 
zalecenia diety oraz własną pralnię a także samochód dostosowany do przewozu 
niepełnosprawnych – również tych na wózkach inwalidzkich.

•	 Wszystkie sprawy związane z przyjęciem do DPS należy kierować do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie ul. Północna 9, 43-600 Jaworzno 
 tel. 32 618-18-67 www.mops.jaworzno.pl

OśRODek iNteRWeNcJi kRYzYSOWeJ  
W JaWORzNie

Siedziba: ul. Jagiellońska 9, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 618-19-77

adres strony internetowej: www.oik.jaworzno.pl; www.oik.bip.jaworzno.pl 

e-mail: oik@oik.jaworzno.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – czwartek: 7.00 – 19.00; piątek: 7.00 – 15.00

Prawnik przyjmuje w każdą środę: 16.15 – 20.15.
(konieczne wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie w OiK)
poniedziałek – czwartek: 7.00 – 19.00; piątek: 7.00 – 15.00
terapeuta uzależnień od narkotyków
poniedziałek 14.00 – 19.00; wtorek 14.00 – 19.00
(konieczne wcześniejsze ustalenie terminu spotkania telefonicznie w OIK)
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świetlica cichy kącik (dla dzieci i młodzieży)
poniedziałek – czwartek: 13.00 – 17.50; piątek 12.00 – 15.50
tel. 608 163 335 lub 32 618 19 77

zakres działalności
Pomoc w Ośrodku Interwencji Kryzysowej mogą znaleźć osoby przeżywające 
wszelkiego rodzaju kryzysy:
•	 osoby przeżywające nagłą, niekorzystną zmianę w życiu ( np.: utratę pracy, 

zdradę współmałżonka lub partnera, zagrożenie ciężką chorobą);
•	 osoby żyjące w stanie przewlekłego stresu;
•	 osoby, które utraciły kogoś bliskiego lub żyjące w zagrożeniu jego odejściem
•	 osoby przeżywające kryzys małżeński;
•	 osoby, które podjęły próbę samobójczą lub noszą się z zamiarem dokonania 

 samobójstwa;
•	 osoby, które doświadczyły traumatycznego zdarzenia (gwałtu, napadu, 

wypadku);
•	 osoby doznające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej;
•	 osoby poszkodowane w wypadkach masowych, katastrofach;
•	 i inne trudne sytuacje, przekraczające możliwości samodzielnego poradzenia 

sobie z problemem.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi następujące formy działania:
interwencja kryzysowa
– specjalistyczna pomoc psychologiczna
– poradnictwo prawne
– poradnictwo socjalne

Poradnictwo specjalistyczne
– pomocy psychologicznej
– poradnictwa prawnego
– poradnictwa rodzinnego

•	 Udzielanie schronienia w formie pobytu w Mieszkaniach Chronionych 
prowadzonych przez Ośrodek dla osób będących w sytuacji kryzysowej

•	 Pomoc dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin 
w formie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii

•	 Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy 
w rodzinie

•	 Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej
•	 Świetlica dla dzieci i młodzieży z klas szkoły podstawowej oferuje zajęcia 

ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne, profilaktyczne, sportowo-rekreacyjne, 
wycieczki krajoznawcze, pomoc w nauce, konkursy oraz wiele różnych atrakcji 

Program korekcyjno – edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie 
pod nazwą: „Trening konstruktywnego radzenia sobie ze złością”
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Program skierowany do osób, które: 
•	 nie radzą sobie z negatywnymi emocjami, a chciałyby się tego nauczyć,
•	 chciałyby poznać konstruktywne, (pozytywne) sposoby radzenia sobie z trudnymi 

emocjami i stresem, nauczyć się lepiej kontrolować swoje reakcje,
•	 mają założoną „Niebieską Kartę” lub prawomocny wyrok za stosowanie przemocy 

w rodzinie i chcą nauczyć się reagować nie używając przemocy.

GmiNNa kOmiSJa ROzWiązYWaNia 
PROBlemóW alkOhOlOWYch W JaWORzNie

Siedziba: Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno
Urząd Miejski w Jaworznie, Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel. 32 61 81 500, 32 61 81 779

Numer telefonu: 32 61 81 779

e-mail: komisja.gkrpa@um.jaworzno.pl

zakres działalności
Priorytetem działalności GKRPA w Jaworznie jest minimalizacja szkód zdrowotnych 
i społecznych spowodowanych używaniem alkoholu poprzez stworzenie 
zintegrowanego systemu współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami 
i grupami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. 
Działalność ta jest realizowana poprzez:
•	 promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień m. in. poprzez 

promowanie właściwych postaw społecznych w walce z uzależnieniem od 
alkoholu;

•	 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz 
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez 
zwiększanie świadomości mieszkańców Gminy Miasta Jaworzna na temat 
szkodliwości używania alkoholu;

•	 zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem 
alkoholu, zwłaszcza w środowisku dzieci i młodzieży;

•	 poszerzanie oferty programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, 
rehabilitacyjnej i prawnej dla osób uzależnionych, wykluczonych społecznie 
lub zagrożonych wykluczeniem;

•	 zwiększanie dostępności świadczeń w zakresie terapii, rehabilitacji oraz 
reintegracji społecznej poprzez rozwój specjalistycznych placówek realizujących 
programy profilaktyczno- terapeutyczne dla osób uzależnionych;

•	 wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnej w walce  
z uzależnieniami;

•	 wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w celu 
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zmniejszania negatywnych skutków spowodowanych nadużywaniem alkoholu;
•	 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych 

służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
•	 zapobieganie przypadkom naruszenia prawa w handlu napojami alkoholowymi 

(reklama, sprzedaż nieletnim, nietrzeźwym, nietrzeźwość w zakładzie pracy, 
nielegalna produkcja handel).

Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. zapobiegania Narkomanii w Jaworznie 
– prowadzony w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
ul. Jagiellońska 9 (Jaworzno – Szczakowa), 43-602 Jaworzno; tel. 32 618 19 77

SąD ReJONOWY- WYDział RODziNNY
i NieletNich W JaWORzNie

Siedziba: ul. Grunwaldzka 28, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 758 62 00

e-mail: rodzinny@jaworzno.sr.gov.pl  

Godziny urzędowania: poniedziałek: od 8:00 do 18:00; 
pozostałe dni tygodnia: od 8:00 do 15:30

zakres działalności
Postępowania procesowe: 
•	 alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie 

obowiązku)
•	 ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie 

matki w okresie ciąży i porodu), zaprzeczenie ojcostwa
•	 ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
•	 Postępowania nieprocesowe dotyczące małoletnich: przysposobienia
•	 pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej
•	 zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla 

kobiety
•	 zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej 

i sposobie jej wykonania
•	 przywrócenie władzy rodzicielskiej
•	 ustanowienie opieki nad małoletnim
•	 ustanowienie kuratora dla małoletniego
•	 wydanie dziecka
•	 zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 

majątkiem dziecka
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•	 rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia 
między rodzicami,

•	 umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej
•	 ustalenie miejsca pobytu małoletniego
•	 ustalenie kontaktów z małoletnim
•	 sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

Postępowania nieprocesowe dotyczące dorosłych: 
•	 zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
•	 zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia 

małżeństwa
•	 ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą
•	 rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny
•	 zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia 

ustanie obowiązku)
•	 nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka
•	 ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
•	 sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia 

w szpitalu psychiatrycznym bez zgody
•	 sprawy zabezpieczenia alimentów
•	 nadanie klauzuli wykonalności – sprawy w przedmiocie egzekucji sądowej

Postępowania dotyczące nieletnich: 
•	 demoralizację
•	 popełnienie czynów karalnych

PROkURatURa ReJONOWa W JaWORzNie

Siedziba: ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-603 Jaworzno

Numer telefonu: centrala 32 615 57 01, sekretariat: 32 615 56 38

e-mail: jaworzno@katowice.po.gov.pl

Interesanci są przyjmowani codziennie w godz. 10:00 do 14:00 przez obecnych 
w prokuraturze prokuratorów, a ponadto w każdy poniedziałek w godz. 13:00 
do 17:00 przez prokuratora, który w danym tygodniu pełni dyżur.
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kOmeNDa mieJSka POlicJi W JaWORzNie

Siedziba: ul. Narutowicza 1, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: Centrala tel 32 618 32 00, dyżurny 32 618 32 55, 
z-ca dyżurnego 32 618 32 66
telefon alarmowy: 997 kom: 112

adres strony internetowej: www.jaworzno.slaska.policja.gov.pl

e-mail: dyzurny@jaworzno.ka.policja.gov.pl

zakres działalności
Komenda Miejska Policji odpowiada za: 
•	 bezpieczeństwo i porządek mieszkańców, 
•	 zwalczanie przestępczości, w tym narkotykowej, 
•	 czynności patrolowe i interwencyjne, 
•	 działania w zakresie rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem 

alkoholu,
•	 działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie (procedura 

„Niebieskich Kart”). 

Funkcjonariusze Policji udzielają również pomocy w zakresie problemów wycho-
wawczych z nieletnimi, a także prowadzą działania profilaktyczne skierowane do 
młodzieży oraz rodziców w zakresie uzależnień, czynów karalnych i demoralizacji. 
Mieszkańcy mogą również korzystać z pomocy dzielnicowych. Odpowiadają oni 
za bezpieczeństwo i porządek mieszkańców w swoich rejonach. Wykaz dzielni-
cowych znaleźć można na podanej wyżej stronie internetowej.

StRaż mieJSka W JaWORzNie

Siedziba: ul. Plac Górników 5, 43-600 Jaworzno 

Numer telefonu: 986, 32 618 16 18 

adres strony internetowej: www.facebook.com/strazMiejskawJaworznie

e-mail: straz.miejska@um.jaworzno.pl 

Numery kontaktowe: całodobowo kontakt z dyżurnym Straży Miejskiej pod 
nr telefonów jednostki.
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zakres działalności
•	 Kontrola przestrzegania przepisów porządkowo-administracyjnych związanych 

z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych

•	 Zabezpieczanie do czasu przybycia właściwych służb miejsca popełnienia 
przestępstwa bądź wykroczenia, a także zabezpieczenia miejsca w czasie awarii 
lub wypadku,

•	 Współdziałanie z właściwymi organami, służbami i instytucjami w zakresie 
informowania o:

– przestępstwach, 
– wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,
– osobach potrzebujących natychmiastowej pomocy lekarskiej, po udzieleniu 
pierwszej pomocy odpowiedniej do sytuacji i wyposażenia,
– innych nieprawidłowościach i zagrożeniach dla życia i zdrowia ludzi bądź 
mienia,
– awariach w sieci telekomunikacyjnej, ciepłowniczej wodno-kanalizacyjnej, 
energetycznej i gazowniczej,
– uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic i ciągów pieszych, stanie oznakowania 
i oświetlenia ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

•	 Odławianie bezpańskich zwierząt w przypadkach bezpośredniego zagrożenia 
przez nie życiu bądź zdrowiu ludzi,

•	 Kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta,
•	 Ochrona porządku podczas zgromadzeń i innych imprez publicznych,
•	 Konwojowanie i przewóz dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz 

wartości pieniężnych dla potrzeb Urzędu Miejskiego zgodnie z odpowiednimi 
przepisami dotyczącymi w/w zakresu,

•	 Nadzór i obsługa miejskiego systemu monitoringu.

POWiatOWY URząD PRacY W JaWORzNie

Siedziba: ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: tel. 32 61 81 900 (centrala), 
infolinia dla klientów: 19524* (Zielona Linia)   
infolinia dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

adres strony internetowej: www.jaworzno.praca.gov.pl

e-mail: urzędowy: urzad@pup-jaworzno.pl
 EFS: programy@pup-jaworzno.pl

Godziny urzędowe: poniedziałek-piątek 7:00-15:00; czwartek 7:00-17:00  
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Godziny przyjmowania stron: poniedziałek-piątek 8:00-14:00  
 
Dyrektor lub jego zastępcy przyjmują: w poniedziałek w godz. 9:00-12:00
w czwartek w godz. 15:00-17:00

zakres działalności
•	 Promocja zatrudnienia 
•	 Łagodzenie skutków bezrobocia 
•	 Aktywizacja zawodowa 

ODDział ReJONOWY Pck JaWORzNO

Siedziba: ul. Inwalidów Wojennych 14

Numer telefonu: 32 752 55 34 

adres strony internetowej: www.pck.jaworzno.pl

facebook: Oddział Rejonowy PCK w Jaworznie

Biuro czynne: wtorek 8.00 – 13.00 , czwartek 13.00 -18.00

zakres działalności
Podstawową misją Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie cierpie-
nia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji 
dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie 
zadania jak:
•	 ochrona życia i zdrowia,
•	 zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów 

zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
•	 praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
•	 aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
•	 budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują 

ochrony i pomocy.
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mitiNGi aNONimOWYch alkOhOlikóW  
Na teReNie JaWORzNa:

GRUPa aa „NOWa eRa” 
miejsce: Jaworzno ul. M. Kolbe (Os. Stałe, salka przy kościele)
e-mail: nowaera609@interia.pl 
Godziny spotkań każdy wtorek godz.18.15 (wszystkie mitingi otwarte)

GRUPa aa „tU i teRaz”
miejsce: ul. Długa 16, Jaworzno – Dąbrowa Narodowa - Wspólnota „Betlejem”
e-mail problemalkoholowytuiteraz@wp.pl 
Godziny spotkań środa, godz.18.00, pierwszy miting w miesiącu otwarty

GRUPa aa „ JaWOR”
miejsce: ul. M. Kolbe, Jaworzno
Os. Stałe (salka przy kościele)

e-mail: problemalkoholowytuiteraz@wp.pl 
Godziny spotkań: sobota godz.17.00, drugi miting w miesiącu otwarty

Zapraszamy również na inne mitingi w Polsce i  na świecie
infolinia aa 801 033 242
czynna we wszystkie dni tygodnia w godz. 8.00- 22.00

Punkt Informacyjno Kontaktowy (PIK)
telefon: 32 725 74 04
40-006 Katowice ul. Warszawska 6 p.202

adres strony internetowej: www.aa.org.pl 
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eII. INSTYTUCJE 
WychoWaWczo-ośWiatoWe

PORaDNia PSYchOlOGiczNO-PeDaGOGiczNa 
W JaWORzNie

Siedziba: ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 762 91 37

adres strony internetowej: www.ppp.jaworzno.edu.pl 

e-mail: sekretariat@ppp.jaworzno.edu.pl

zakres działalności
•	 Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności 

uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania 
konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji 
społecznej

•	 Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka

•	 Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych
•	 Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu 

i planowaniu kariery zawodowej
•	 Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych 

możliwości oraz mocnych stron uczniów
•	 Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej oraz ich rodzicom
•	 Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli
•	 Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny

OGNiSkO WYchOWaWcze W JaWORzNie

Siedziba: ul. W. Muchy 2, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: Kierownik 32 762 91 74, Sekretariat 32 762 91 75
Wychowawcy: 32 762 91 76, Pedagog: 32 762 91 76

e-mail: ogniskowychowawcze@ow.jaworzno.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 12.00 -19.00
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w  dni wolne od nauki (ferie i wakacje): 9.00 – 15.00.
Oferta kierowana jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat z rodzin 
wieloproblemowych.

zakres działalności
Ognisko jest placówką wsparcia dziennego typu opiekuńczego, świadczącą 
pomoc profilaktyczną dzieciom wychowującym się w warunkach rodzinnych 
niekorzystnych dla ich rozwoju. Celem działalności Ogniska jest wsparcie dziec-
ka i rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczej poprzez zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie 
rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Ognisko realizuje zadania z zakresu wspierania rodziny poprzez następujące 
formy działalności:
•	 pracę z rodziną,
•	 pomoc w opiece i wychowaniu dziecka,
•	 organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań 

dziecka,
•	 pomoc w nauce.

Pracownikiem weryfikującym zasadność przyjęcia dziecka do placówki jest 
pedagog.

SPecJalNY OśRODek SzkOlNO-WYchOWaWczY
im. JaNa PaWła ii W JaWORzNie

Siedziba: ul. Wolności 11, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 762 9145

adres strony internetowej: www.sosw.jaworzno.edu.pl 

e-mail: sekretariat@sosw.jaworzno.edu.pl

Oferta skierowana jest do rodzin z dzieckiem/dziećmi z niepełnosprawnością 
intelektualną na wszystkich etapach kształcenia. Rodziny są wspomagane po-
przez wychowawczą działalność internatu, w którym uczniowie szkół mogą 
przebywać pod opieką wykwalifikowanej kadry.

zakres działalności
•	 Szkoła Podstawowa Specjalna
•	 Szkoła Przysposabiająca do Pracy Specjalna
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e•	 Szkoła Branżowa I Stopnia Specjalna
•	 Zespoły rewalidacyjno- wychowawcze
•	 Klasy dla uczniów z autyzmem
•	 Internat
•	 Świetlica szkolna
•	 Zajęcia pozalekcyjne

Pomoc specjalistyczna obejmuje zajęcia z: pedagogiem, logopedą, specjalistą 
terapii integracji sensorycznej, biofeedback, salę doświadczania świata, zajęcia 
rewalidacyjne itp.

śWietlica śRODOWiSkOWa 
„POD kOleGiatą” W JaWORzNie

Siedziba: ul. Plac św. Jana 17, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 500 690 639

adres strony internetowej: facebook: Świetlica Środowiskowa Pod Kolegiatą

e-mail: swietlicapodkolegiata@gmail.com 

zakres działalności 
Świetlica dla dzieci i młodzieży ma za zadanie tworzenie im okazji do radości 
i rozwoju. 

Oferuje: 
•	 zajęcia ogólnorozwojowe, 
•	 zajęcia sportowo rekreacyjne, 
•	 zajęcia kulinarne, 
•	 wycieczki krajoznawcze, 
•	 konkursy oraz wiele innych atrakcji. 

Świetlica współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, parafią św. Wojciecha oraz Klubem Inteligencji Katolickiej.

Godziny otwarcia: 13.00 – 18.00
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III. INSTYTUCJE ZDROWOTNE 

zeSPół leczNictWa OtWaRteGO 

Siedziba: ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu:      
Rejestracja Główna 32 616 34 79
Infolinia  32 616 57 50
Władze Spółki: 32 616 40 63

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl

e-mail: zlo@zlo.jaw.pl 

Zespół Lecznictwa Otwartego realizuje kompleksowe usługi medyczne w zakre-
sie podstawowej opieki zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej.
ZLO realizuje świadczenia medyczne na terenie całego miasta w przychodniach:

leopold   ul. Grunwaldzka 235
kościuszko  ul. Plac Górników 5a
Podłęże   ul. al. Piłsudskiego 80
Szczakowa   ul. koszarowa 1
Podwale   ul. Nosala 5
Osiedle Stałe   ul. tysiąclecia 85
ciężkowice   ul. zawiszy czarnego 11
łubowiec   ul. katowicka 59
Jeleń    ul. Wygoda 60
Byczyna   ul. Nauczycielska 4

PORaDNia PROmOcJi zDROWia
ul. Nosala 5, 43-600 Jaworzno

Poradnia Promocji Zdrowia zajmuje się edukacją zdrowotną w zakresie profilak-
tyki oraz wspierania procesu leczenia, promocją zdrowia oraz świadczy usługi 
w zakresie dietetyki, związanej z żywieniem w różnych chorobach, w tym rozpi-
sywaniem dedykowanych, indywidualnych diet, wspartych ćwiczeniami fizycz-
nymi zaleconymi przez edukatora zdrowia. 
W poradni prowadzone są szkolenia z obsługi różnych, wykorzystywanych przez 
pacjentów, urządzeń medycznych jak np. glukometry, inhalatory stosowane 
w przypadku POCHP itp.
 
Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
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Rejestracja telefoniczna 32 616 34 79, 32 616 35 65
poniedziałek (przyjmuje dietetyk) 9.00 – 10.30
piątek( przyjmuje edukator zdrowia) 10.30 – 12.00

PORaDNia zDROWia PSYchiczNeGO
ul. Nosala 5, 43-600 Jaworzno

Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej 
są udzielane w przychodni Podwale przez lekarza psychiatrę i dwóch psycho-
logów. Do poradni nie jest wymagane skierowanie.

Rejestracja telefoniczna 32 616 34 79
Poradnia czynna:  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 18.00 

PORaDNia teRaPii UzależNień  
OD alkOhOlU i WSPółUzależNieNia

ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

Poradnia czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 19.00
Telefon: 32 616 36 55, 517 090 510, 517 090 518

adres strony internetowej: www.zlo-jaworzno.pl 

W Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia realizowany jest 
kompleksowy program leczenia osób uzależnionych oraz ich bliskich. Program 
ten jest stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenia pracy terapeutycznej 
oraz najnowsze kierunki rozwoju lecznictwa odwykowego.

Oferta terapeutyczna obejmuje:
•	 Leczenie dla osób uzależnionych od alkoholu oraz hazardu na etapie 

podstawowym i pogłębionym
•	 Terapia dla osób współuzależnionych na etapie podstawowym i pogłębionym
•	 Sesje rodzinne
•	 Treningi i warsztaty terapeutyczne
•	 Terapia indywidualna
•	 Konsultacje psychologiczne
•	 Program „Nie iGraj z siecią”

Świadczenia finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Urząd Mia-
sta Jaworzna.
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SP zOz SzPital WielOSPecJaliStYczNY
W JaWORzNie

Siedziba: ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworzno
 
Numer telefonu: Centrala 32 616 44 82
adres strony internetowej: www.szpital.jaw.pl
e-mail: sekretariat@szpital.jaworzno.pl

zakres działalności  
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne oraz poradnie specjalistyczne.

SP zOz OśRODek 
RehaBilitacYJNO-WYchOWaWczY 

Dla Dzieci NiePełNOSPRaWNYch W JaWORzNie

Siedziba: ul. ks. Sulińskiego 41

Numery telefonów: 616 35 15, 32 615 04 01

adres strony internetowej: www.orwddn.pl

e-mail: orwddn@pro.onet.pl, sekretariat@orwddn.pl

zakres działalności
Placówka zapewnia wielospecjalistyczną opiekę dzieciom od 0 do 7 roku życia, 
zagrożonych nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z zaburzonym rozwo-
jem psychomotorycznym.

W ramach wczesnej interwencji prowadzona jest kompleksowa, wielospecja-
listyczna wczesna rehabilitacja i stymulacja rozwoju psychoruchowego dzieci 
a także realizowany jest program wspierania rodzin.

Ponadto placówka realizuje program zdrowotny „Kompleksowa terapia, opie-
ka i pielęgnacja dzieci niepełnosprawnych z terenu Jaworzna”, który stanowi 
uzupełnienie medycznych świadczeń gwarantowanych oraz wpisuje się w za-
kres Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Program przeznaczony jest dla 
niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 r. ż. Do czasu zakończenia edukacji 
szkolnej. Głównym celem programu jest ograniczenie negatywnych skutków 
niepełnosprawności u dzieci zarówno w sferze emocjonalno-osobowościowej 
jak i somatycznej, poprzez rozwijanie indywidualnej samodzielności oraz kom-
petencji społecznych. Zadania w tym obszarze realizowane są poprzez terapię 
rewalidacyjną, funkcjonalno-opiekuńczą oraz zabawy ruchowe.



29

Razem 
kudobru

Razem 
kudobru

in
s

t
y

t
u

c
j

e
 Z

d
r

o
w

o
t

n
e

SP zOz zakłaD PielĘGNacYJNO-OPiekUńczY 
W JaWORzNie

Siedziba: ul. Zawiszy Czarnego 4, 43- 600 Jaworzno

Numer telefonu: 762 91 61, 762 91 60

adres strony internetowej: www.zpo.bip.jaworzno.pl

e-mail: sekretariat@zpo.jaw.pl

zakres działalności
•	 Pielęgnacja chorych i dietetyka

•	 Opieka lekarskiej i świadczeń konsultacyjnych

•	 Rehabilitacja lecznicza

•	 Czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego

•	 Organizowanie i udzielanie pacjentom pomocy w rozwiązywaniu ich spraw 
życiowych

•	 Nawiązywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem i jego środowiskiem

•	 Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej

•	 Całodobowa opieka pielęgniarska nad osobami przewlekle chorymi i w wieku 
starszym z zachowaniem opieki ogólnej lekarskiej i specjalistycznej

•	 Rehabilitacja ogólna osób, które w wyniku schorzeń przewlekłych i ostrych 
wymagają pomocy w funkcjonowaniu fizycznym i psychicznym

Wyżej wymienione świadczenia finansowane są ze środków NFZ

ceNtRUm PROmOcJi zDROWia W JaWORzNie

Siedziba: ul. Paderewskiego 43 (Hotel Brojan), 43-600 Jaworzno

zakres działalności
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w ramach lecznictwa finansowanego ze 
środków publicznych – kontraktowanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
jak również poprzez usługi odpłatne.

Poradnia zdrowia Psychicznego
telefon: 32 752 24 64, 32 752 25 22
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PORaDNia zDROWia PSYchiczNeGO elVita 
GRUPa PzU W JaWORzNie

Siedziba: ul. Gwarków 1, 43-600 Jaworzno

telefon: 32 754 93 91, 32 754 93 92, 32 754 93 56

zakres działalności 
Świadczenia medyczne w ramach lecznictwa, finansowanego ze środków pu-
blicznych – kontraktowanego z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również 
poprzez usługi odpłatne.
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społeczno-kulturalne

mieJSka BiBliOteka PUBliczNa W JaWORzNie
 
Siedziba: ul. Rynek Główny 17, 43-600 Jaworzno
 
Numer telefonu: 32 751 91 92
 
adres strony internetowej: www.biblioteka.jaw.pl
 
e-mail:  poczta@biblioteka.jaw.pl
 
zakres działalności
Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców Jaworzna i okolic. Biblioteka 
działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując i zapewniając 
dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Służy zaspo-
kajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeń-
stwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz stwarza warunki do 
wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań. Wśród inicjatyw biblioteki 
są także wydarzenia edukacyjne, podnoszące świadomość mieszkańców w za-
kresie profilaktyki uzależnień, zdrowia, bezpieczeństwa, zwalczania patologii 
społecznych, organizowane we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

Biblioteka organizuje:
•	 zajęcia głośnego czytania,

•	 warsztaty artystyczno- edukacyne, 

•	 prelekcje, wykłady, spotkania autorskie,

•	 koncerty,

•	 wystawy.

Działy biblioteki:
•	 Oddział dla Dzieci i Młodzieży tel. 32 751 91 92 wew. 220

•	 Wypożyczalnia dla Dorosłych tel. 32 751 91 92 wew. 218

•	 Dział Multimedialny tel. 32 751 91 92 wew. 227

•	 Czytelnia Naukowa i Czasopism tel. 32 751 91 92 wew. 223

•	 Dział Informacji Regionalnej tel. 32 751 91 92 wew. 228

•	 Punkt Informacji Turystycznej tel. 32 751 91 92 wew. 222
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młODzieżOWY DOm kUltURY W JaWORzNie

Siedziba: ul. Inwalidów Wojennych 2, 43-600 Jaworzno  

Numer telefonu: 32 762 92 21, 32 762 92 20

adres strony internetowej: www.mdk.jaw.pl 

e-mail: mdkjaworzno@onet.pl

zakres działalności
Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zain-
teresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różno-
rodnej oferty kół oraz fachowej opieki instruktorskiej. 

koła zainteresowań:
•	 Zajęcia informatyczne
•	 Zajęcia strzeleckie
•	 Zajęcia wokalne
•	 Zajęcia teatralne 
•	 Zajęcia muzyczne
•	 Zajęcia taneczne 
•	 Zajęcia medialne
•	 Zajęcia sportowe 
•	 Zajęcia plastyczne (ceramika, rękodzieło artystyczne)
•	 Akademia Przedszkolaka 

mieJSkie ceNtRUm kUltURY i SPORtU  
W JaWORzNie

Siedziba: ul. Krakowska 8, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: sekretariat 32 745 10 30 wew. 62

adres strony internetowej www.mckis.jaw.pl,

e-mail: info@mckis.jaw.pl

zakres działalności
Działalność kulturalna Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie to 
przede wszystkim liczne imprezy cykliczne (m.in. Koncert Noworoczny, Dni Ja-
worzna, Festiwal Dzieci i Młodzieży JAWOR, Festiwal Piosenki Chrześcijańskiej 
BARKA, Dożynki Miejskie, Jarmarki), koncerty i spektakle teatralne cieszące się 
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od lat niemałą popularnością wśród mieszkańców Jaworzna i miast ościennych. 
Przy Miejskim Centrum Kultury i Sportu prężnie działają amatorskie zespoły ar-
tystyczne. Miejskie Centrum Kultury i Sportu współpracuje z wieloma instytu-
cjami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi oraz parafiami. Stąd między 
innymi wiele konkursów miejskich, festynów, występy amatorskich zespołów 
artystycznych, imprezy okolicznościowe szkół. MCKiS obejmuje też czynną pracę 
klubów i świetlic, w których działają liczne koła zainteresowań m.in. plastyczne, 
ceramiczne, taneczne, teatralne, wokalne.
Oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta Jaworzno oraz miesz-
kańców regionu.

ceNtRUm kUltURY teatR SztUk 
W JaWORzNie

Siedziba: ul. Adama Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 616 28 79

adres strony internetowej: www.teatrsztukwjaworznie.pl

e-mail: info@teatrsztukwjaworznie.pl
 
zakres działalności
•	 Edukacyjno-kulturalna – zajęcia realizowane w różnych blokach tematycznych 

np. pracownia plastyczna; pracownia malarstwa; warsztaty taneczne dla kobiet; 
salonik literacki; warsztaty z dykcji, emisji głosu i interpretacji wykonawczej tekstu

•	 	Budka	Suflera	– zajęcia z edukacji teatralnej dla dzieci szkół podstawowych
•	 Filmowa	kuchnia	– zajęcia z edukacji filmowej dla dzieci szkół podstawowych
•	 Qulturka	– zajęcia z edukacji kulturowej i międzykulturowej dla młodzieży szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
•	 Kulturalny	autyzm	– zajęcia dla dzieci autystycznych
•	 Klub	 Filmowy	 „Alternatywa”	 – otwarte i bezpłatne projekcje filmów 

z wprowadzeniem
•	 Otwarta	Kultura	– zajęcia dla dzieci z dysfunkcjami fizycznymi lub intelektualnymi
•	 artystyczna – zajęcia realizowane w grupach teatralnych i teatralno-wokalnych 

dla dzieci, młodzieży i dorosłych
•	 Impresaryjno-agencyjna – cyklicznie organizowane koncerty i festiwale m.in. 

Spotkania	Teatralne,	Dni	Muzyki	„Jeunesses	Musicales”
CK Teatr Sztuk kieruje swoją ofertę do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Szczegółowy plan repertuarowy dostępny jest na stronie internetowej 
www.teatrsztukwjaworznie.pl
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mUzeUm miaSta JaWORzNa

Siedziba: ul. Pocztowa 5, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 618 19 50

adres strony internetowej: www.muzeum.jaw.pl 

e-mail: info@muzeum.jaw.pl

Oferta placówki skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

zakres działalności

Wystawy stałe, czasowe, edukacja, warsztaty, wydawnictwa.

Na zbiory muzeum składają się obecnie następujące ekspozycje:
•	 historyczna, obejmująca dzieje miasta i jego mieszkańców,
•	 etnograficzna, ukazująca kulturę ludową okolic Jaworzna w tym przedmioty 

codziennego użytku oraz sztukę sakralną,
•	 górnicza, na którą składają się eksponaty związane z jaworznickimi kopalniami 

(„Jaworzno”, „Komuna Paryska” i „Sobieski”), w tym m.in. dawne narzędzia pracy, 
instrumenty miernicze, mundury, lampki, dokumenty i fotografie.

SPółDzielNia mieSzkaNiOWa GóRNik 
W JaWORzNie – klUB „tO i OWO”

Siedziba: ul. Grunwaldzka 106, 43-600 Jaworzno
 
Numer telefonu: 720 858 998 

adres strony internetowej: www.smgornik-j.pl 

e-mail:klub@smgornik-j.pl

zakres działalności
Klub „To i Owo” jest spółdzielczą placówką prowadzącą działalność społeczną, 
oświatową i kulturalną. Swoją działalnością placówka obejmuje mieszkańców 
Jaworzna, a w szczególności mieszkańców zamieszkujących tereny Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie. Klub prowadzi wielokierunkową działalność 
w oparciu o własny program, w ramach zadań Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik. 
Klub działa w zakresie edukacji kulturalnej i integracji społecznej.
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„em BaND” ORkieStRa ROzRYWkOWa  
miaSta JaWORzNa

Siedziba: ul. Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 502 279 444

adres strony internetowej: www.emband.pl 

e-mail: mband@wp.pl

Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych

zakres działalności
„eM Band” Orkiestra Rozrywkowa Miasta Jaworzna. Powstała w 2006 roku. W skład 
Orkiestry, która posiada rozległy gatunkowo repertuar, wchodzą profesjonalni 
muzycy, absolwenci oraz wykładowcy Akademii Muzycznej.

„em BaND” ORkieStRa ROzRYWkOWa  
miaSta JaWORzNa – klUB Relax

Siedziba: ul. Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 762 91 49

adres strony internetowej: www.klubrelax.jaworzno.pl

e-mail: emband.relax@wp.pl

Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych

zakres działalności
Zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, warsztaty wikliniarskie, warsztaty malarskie, 
joga, koncerty, przedstawienia, kabarety, wystawy.
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„aRchetti” ORkieStRa kameRalNa 
miaSta JaWORzNa

Siedziba: ul. Wiosny Ludów 1, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 762 91 44, 32 762 91 42

adres strony internetowej: www.archetti.pl, www.centrumkultury.jaworzno.pl
e-mail: orkiestra.kamerala@archetti.pl 

Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych (wybrane zajęcia).

zakres działalności
Instytucja prowadzi działalność orkiestrową:
•	 koncerty, 

•	 konkursy, 

•	 festiwale itp. 

•	 oraz działalność kulturalną obejmującą zajęcia:

•	 muzyczne, 

•	 taneczne, 

•	 teatralne, 

•	 plastyczne, 

•	 fotograficzne 

•	 sportowe.
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V. instytucJe pozarządoWe

RaDa SeNiORóW miaSta JaWORzNa

Siedziba: ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno

zakres działalności
Rada Seniorów została powołana przez Radę Miejską w 2016 roku. 
W skład Rady wchodzi 10 przedstawicieli osób zgłoszonych przez:
•	 organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
•	 Uniwersytet Trzeciego Wieku,
•	 Klub Seniora,
•	 miejskie jednostki organizacyjne działające na rzecz osób starszych.

Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym 
organów Miasta.
Obszarem działania jest miasto Jaworzno. Celem Rady Seniorów Miasta Jaworz-
na jest zwiększenie zaangażowania seniorów w sprawy lokalnej społeczności, 
w szczególności dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb 
środowiska osób starszych oraz pobudzenia ich aktywności.

JaWORzNicki UNiWeRSYtet tRzecieGO WiekU

Siedziba: ul. Grunwaldzka 35, 43- 600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 725 65 2, 532 394 162

Urzęduje dwa razy w tygodniu: wtorki i czwartki w godz. 9.00-12.00

adres strony internetowej: www.jaworznickiutw.pl

e-mail: jaworznickiutw@interia.pl

zakres działalność:
Działalność skierowana jest do osób starszych zainteresowanych poprawą swo-
jego statusu, poprzez rozwijanie sprawności intelektualnej, fizycznej i kultural-
nej a także budowanie więzi międzyludzkich, integrowanie środowiska ludzi 
starszych w różnorodnych formach działalności.
Proponowana przez JUTW działalność edukacyjna, kulturalna i twórcza służy 
propagowaniu aktywnego stylu życia wśród osób, które zakończyły swoją pra-
cę zawodową. Złota jesień życia jest wspaniałym okresem do czerpania radości 
płynącej ze służby dla innych. Aktywność intelektualna i fizyczna daje także gwa-
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rancję sprawności i pogody ducha oraz chroni przed depresją i samotnością. 
Cel kształcenia obejmuje rok wstępny a następnie cykle roczne podczas których 
słuchacze mają do wyboru wykłady audytorskie, zespoły zainteresowań z róż-
nych dziedzin wiedzy, lektoraty języków obcych, zajęcia warsztatowe, zajęcia 
muzyczne, zajęcia taneczne, zajęcia manualne, zajęcia filmowe, zajęcia kompu-
terowe, zajęcia ruchowe na basenie, gimnastyka przy muzyce, wycieczki piesze 
i autokarowe.

klUB SeNiOR+ W JaWORzNie

Siedziba: ul. Jana Matejki 24d, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 762 91 84 

zakres działalności
Powstały klub służy starszym mieszkańcom Jaworzna, którzy na co dzień zmagają 
się z samotnością. Prowadzone działania są doskonałą okazją „do wyjścia z domu” 
i aktywnego spędzenia czasu w gronie rówieśników i rozwijania wspólnych pasji.
Działania Klubu „Senior+” służą również budowaniu relacji międzypokolenio-
wych przez współpracę z młodzieżą szkolną. W ramach wolontariatu odbywają 
się spotkania z twórcami kultury czy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Klub 
współpracuje również z Miejską Biblioteką Publiczną, Radą Seniorów Miasta 
Jaworzna oraz organizuje spotkania dla uczczenia ważnych dla klubowiczów 
świąt okolicznościowych, m.in. związanych z: urodzinami, walentynkami, dnia-
mi - Kobiet i Seniora oraz Andrzejkami.

 FUNDacJa „móJ czaS Dla SeNiORa”  
im. WaNDY i JózeFa W JaWORzNie

Siedziba: al. Piłsudskiego 12/8, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 608 107 327

adres strony internetowej: www.fundacjamojczasdlaseniora.pl
facebook: Mój czas dla seniora im Wandy i Józefa

zakres działania:
Celem fundacji jest opieka, wsparcie i organizowanie czasu Seniorom. Pokaza-
nie im wielu możliwości, jakie mogą jeszcze wykorzystać, mimo swojego wieku 
i utartym poglądom, że ich miejsce jest w zamkniętych domach. Oferta skiero-
wana do seniorów i młodego pokolenia /synergia pokoleń/.
Spotkania organizowane są w Mini Centrum Integracji Fundacji „Mój czas dla se-
niora” im. Wandy i Józefa pod adresem: ul. 11 listopada 4c, 43-600 Jaworzno



39

Razem 
kudobru

Razem 
kudobru

in
s

t
y

t
u

c
j

e
 p

o
z

a
r

z
ą

d
o

w
e

StOWaRzYSzeNie „NaSza PRzYStań” 
DzieNNY DOm POmOcY SPOłeczNeJ  

W JaWORzNie

Siedziba: ul. Grunwaldzka 183, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 616 59 73

adres strony internetowej: www.naszaprzystan.pl

e-mail: stowarzyszenie@naszaprzystan.pl

zakres działalności
Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 
seniorów – mieszkańców Jaworzna, osób samotnych lub osób w rodzinach, 
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy, a są 
jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.
DDPS jest ośrodkiem wsparcia dziennego, zapewnia całodzienne wyżywienie, 
świadczy usługi z zakresu terapii zajęciowej, prowadzone są zajęcia kulturowo- 
oświatowe, edukacyjne i rekreacyjne. DDPS zapewnia również aktywizację fi-
zyczną, społeczną oraz wsparcie psychologiczne osób starszych.

DzieNNY DOm „SeNiOR-WiGOR”W JaWORzNie

Siedziba: ul. Jagiellońska 18, 43- 602 Jaworzno

Numer telefonu: 32 616 77 88

adres strony internetowej: www.naszaprzystan.pl

e-mail: stowarzyszenie@naszaprzystan.pl 

zakres działalności 
Dzienny „Dom Senior- Wigor” jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla senio-
rów – mieszkańców Jaworzna, którzy ukończyli 60-ty rok życia, osób samotnych 
lub osób w rodzinach, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wyma-
gają pomocy, a są jej pozbawione lub rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.
Dzienny „Dom Senior- Wigor” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, zapewnia cało-
dzienne wyżywienie, świadczy usługi z zakresu terapii zajęciowej, prowadzone są 
zajęcia kulturowo-oświatowe, edukacyjne i rekreacyjne. DDPS zapewnia również 
aktywizację fizyczną, społeczną oraz wsparcie psychologiczne osób starszych.
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StOWaRzYSzeNie hOSPicJUm „hOmO hOmiNi”  
im. śWiĘteGO BRata alBeRta W JaWORzNie

       
Siedziba: ul. Górnicza 30, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: centrala 32 753 50 02 – do 15.00; 32 753 50 00 – po 15.00

adres strony internetowej: www.hospicjum-jaworzno.pl

e-mail: biuro@hospicjum-jaworzno.pl

zakres działalności
Stowarzyszenie Hospicjum Homo Homini powstało w 1997 r. jako hospicjum 
domowe, a od stycznia 2010 przyjmuje chorych w hospicjum stacjonarnym. 
•	 Hospicjum skupia wokół siebie ludzi dobrej woli, którym nie jest obcy los 

człowieka cierpiącego, którzy pomagając innym odkrywają wiele wartości w sobie. 
•	 W hospicjum z pełnym zaangażowaniem otaczani są opieką chorzy na chorobę 

nowotworową. Hospicjum zapewnia mu pomoc medyczną, pielęgnacyjną, 
psychologiczną i duchową

•	 Hospicjum zapewnia wizyty w domach chorych, a w szczególnych przypadkach 
oferuje opiekę w hospicjum stacjonarnym

  

DOm SeNiORa „JeSień Na letNieJ” W JaWORzNie

Siedziba: ul. Letnia 1d, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 431 03 11, 503 460 695

adres strony internetowej: www.jesiennaletniej.pl

e-mail: jesiennaletniej@gmail.com

zakres działalności 
•	 Pobyty stałe, czasowe i dzienne w pokojach wyposażonych w łazienkę, telewizję 

oraz system przywoławczy
•	 Umożliwiamy samorealizację zgodnie z zainteresowaniami:
– miłośnicy literatury mogą korzystać z bardzo bogatego księgozbioru,
– wielbiciele przyrody mają możliwość współpracy z ogrodnikiem w wszelkich 
pracach,
– amatorzy rękodzieła mają do dyspozycji Pokój Terapii Manualnej,
– fani sportu spędzają czas na stadionie Victorii, w Ośrodku Jeździeckim 
w Ciężkowicach 
 czy na jaworznickim basenie.
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OśRODek WSPieRaNia iNicJatYW 
SPOłeczNYch – OWiS W JaWORzNie

Siedziba: ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 615 09 78, kom. 793 991 321 

adres strony internetowej: www.owis.pl

e-mail: owis@interia.eu

zakres działalności
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) jest stowarzyszeniem, które 
poprzez realizację projektów szkoleniowych finansowanych głównie ze środków 
unijnych, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz bezradności społecznej 
oraz w aktywny sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Oferta OWIS kierowana jest głównie w ramach realizowanych projektów. 
Oferta dla Seniorów (w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r.):
– bezpłatne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym specjalistyczne;
– sąsiedzkie usługi opiekuńcze;
– usługi asystenckie dla seniorów niepełnosprawnych osób niesamodzielnych;
– Klub Seniora;
– prowadzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (nie-

odpłatnie). 
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StOWaRzYSzeNie WSPólNOta „BetleJem” 
W JaWORzNie

Siedziba: ul. Długa 16, 43-603 Jaworzno

Numer telefonu: tel. 32 615 09 78, 793 991 321 

adres strony internetowej: www.betlejem.org

e-mail: dom@betlejem.org

zakres działalności
•	 Misją wspólnoty jest pomoc osobom ubogim i bezdomnym poprzez tworzenie 

domu, w którym jego mieszkańcy mogą odnaleźć cel i sens życia, odnowić 
i rozwijać jego dar poprzez: formację duchową i intelektualną, terapię i pracę, 
budowanie więzi braterskich oraz zaangażowanie na rzecz innych.

•	 Dom bez podziału na opiekunów i podopiecznych (dom prowadzą bezdomni 
mieszkańcy, sami gotują, sprzątają, remontują, pracują w ogrodzie, w pracowniach: 
ikon i renowacji mebli)

•	 Wspólnota utrzymuje się z własnej pracy. Część mieszkańców pracuje zawodowo 
poza wspólnotą, pozostali (chorzy, starsi, czasowo niezdolni do pracy zarobkowej) 
na terenie domu

•	 Wspólnota angażuje osoby bezdomne do udziału w ambitnych projektach 
i przedsięwzięciach (pielgrzymki rowerowe do Rzymu, Grecji i Izraela, udział 
w biegu maratońskim na Malcie, organizowanie spotkań tematycznych, rekolekcji, 
warsztatów i koncertów, wystaw fotograficznych, prowadzenie domowego 
teatru, publikacje prasowe i książkowe).

•	 Mieszkańcy domu starają się tworzyć dojrzałą relację z Bogiem, którego poszukują 
i poznają w modlitwie i medytacji, rozważaniu Słowa Bożego oraz przyjmowaniu 
codzienności.

Ponadto celem wspólnoty jest:
– uwrażliwianie osób bezdomnych na potrzeby innych ubogich (pomoc w ho-

spicjum, organizowanie akcji charytatywnych, bieżąca pomoc osobom nie-
pełnosprawnym, starszym i samotnym, sos dla Ziemi Świętej – pomoc chrze-
ścijanom w Palestynie);

– budowanie wrażliwości społecznej zakorzenionej w szacunku do człowieka, – 
szczególnie tego, który szacunku został pozbawiony przez innych bądź sam 
odmawia sobie do niego prawa.
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JaWORzNickie StOWaRzYSzeNie  
aBStYNeNckie „Razem”

Siedziba: ul. Górnośląska 1, 43-603 Jaworzno

Numer telefonu: 783 622 552

adres strony internetowej: www.razem.rzsa.pl

e-mail: razemjaw@wp.pl

zakres działalności
•	 Udzielanie informacji o miejscach i formach terapii uzależnienia od alkoholu 

oraz o formach pomocy dla członków rodzin dotkniętych choroba alkoholową
•	 Spotkania grup wsparcia, rozmowy wspierające, wymiana doświadczeń 

i poglądów
•	 Współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami leczenia uzależnień, 

instytucjami pomocowymi
•	 Współpraca z innymi stowarzyszeniami trzeźwościowymi
•	 Imprezy okolicznościowe (rocznice abstynencji, wieczornice literacko-muzyczne, 

biesiady abstynenckie, spotkania integracyjne przy „pieczonkach”, festyny 
abstynenckie)

•	 Wyjazdy integracyjne na zloty abstynentów oraz warsztaty i obozy terapeutyczne
•	 Imprezy rekreacyjno-sportowe i turystyczne ( wycieczki piesze i rowerowe, 

wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na baseny termalne, turnieje sportowe itp.)
•	 Wyjazdy do teatru i na koncerty muzyczne
•	 Zabawy bezalkoholowe ( karnawałowe, okolicznościowe, Andrzejki, Sylwester itp.)
•	 Imprezy dla dzieci ( Dzień Dziecka, Mikołajki)
•	 Stowarzyszenie jest azylem dla rodzin, które uczą się żyć na nowo bez alkoholu
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chRześciJańSkie StOWaRzYSzeNie 
DOBROczYNNe ODDział W JaWORzNie

Siedziba: ul. Solskiego 3a, 43-602 Jaworzno 

Numery telefonów: 32 615 19 30
  
miejsce wykonywania działalności: ul. Koszarowa 1, 43-602 Jaworzno, 
tel. 32 616 25 57

adres e-mail: domnadziei.jaw@poczta.fm

Realizowane projekty skierowane są do osób od 18 r.ż: bezdomnych, uzależ-
nionych od alkoholu, niepełnosprawnych, bezrobotnych, chorych psychicznie.

zakres działalności
•	 Prowadzenie dwóch schronisk dla osób bezdomnych

•	 Prowadzenie klubu wsparcia „SIEĆ”

•	 Prowadzenie reintegracji społeczno zawodowej dla osób wykluczonych 
społecznie,

•	 Prowadzenie zajęć dla osób 60+

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne oddział w Jaworznie jest organi-
zacją pożytku publicznego działająca na polu polityki społecznej od 2002 roku. 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne współpracuje z Urzędem Miasta 
Jaworzno, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicz-
nego, Poradnią dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu, 
Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Komendą Policji. Realizuje liczne projekty, 
które są skierowane do w/w grup docelowych.

FUNDacJa POmOcY OSOBOm 
NiePełNOSPRaWNYm „RatOWNik GóRNiczY” 

W JaWORzNie
 
Siedziba: ul. Kraszewskiego 5, 43-602 Jaworzno

Numery telefonów: 32 660 02 79
 
adres strony internetowej www.fundacjarg.org.pl

e-mail: poczta@fundacjarg.org.pl 
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zakres działalności
Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównywania szans 
wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze nauki,kul-
tury, sportu i rekreacji oraz zawodowym. 
Do głównych obszarów naszej działalności należy: 
•	 zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez sport 

i rehabilitację; 
•	 inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób 

niepełnosprawnych;
•	 udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działania na rzecz integracji 

zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem; 
•	 wspieranie działalności osób niepełnosprawnych oraz promocja ich inicjatyw.

StOWaRzYSzeNie RODziN Na Rzecz Dzieci 
„SPRaWNYch iNaczeJ” W JaWORzNie

Siedziba: ul. Ks. J. Sulińskiego 41, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 616 35 15
      
e-mail: ewaszj@vp.pl

zakres działalności
Celem Stowarzyszenia jest stwarzanie warunków do ciągłej, kompleksowej re-
habilitacji, która w realnie krótkim czasie umożliwi dzieciom niepełnosprawnym 
aktywne uczestniczenie w życiu społecznym.

Prowadzone działania obejmują:
•	 prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Wielospecjalistycznego „Mali 

Zdobywcy” przy ośrodku Rehabilitacyjno – Wychowawczym dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Jaworznie;

•	 organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych w formie hipoterapii;

•	 wspomaganie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno- Wychowawczego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Jaworznie ( współorganizowanie imprez okolicznościowych 
dla dzieci niepełnosprawnych);

•	 pomoc poradniczo- informacyjną dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
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POlSkie StOWaRzYSzeNie DiaBetYkóW
 kOłO W JaWORzNie

Siedziba: Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 751 73 28

adres strony internetowej: www.facebook.com/Polskie Stowarzyszenie Dia-
betyków koło w Jaworznie/

zakres działalności
Opieka nad ludźmi chorymi na cukrzycę, świadczenia różnego rodzaju usług oso-
bom chorym, działalność diagnostyczna, medyczna, oraz szkolenia. Prowadzenie 
działalności profilaktycznej u osób zagrożonych miażdżycą naczyń krwionośnych 
oraz w których występują znaczne stężenia glukozy, cholesterolu i trójglicery-
dów, udzielanie bezpośredniej pomocy prawnej członkom Stowarzyszenia.

POlSki zWiązek emeRYtóW, ReNciStóW 
i iNWaliDóW W JaWORzNie

Siedziba: Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 751 72 72

zakres działalności
Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu:
•	 poprawiania ich warunków socjalno-bytowych, oraz uczestniczenia z życiu 

społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, 
samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami 
społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;

•	 organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów;
•	 reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, 

samorządowe oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.
Dla osiągnięcia swych celów,  związek:
•	 prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku 

w sprawach socjalno-bytowych;

•	 tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe;

•	 prowadzi związkową kasę pogrzebową;

•	 organizuje i prowadzi biblioteki, czytelnie, świetlice, kluby, kluby seniora i zespoły 
artystyczne oraz współdziała w ich prowadzeniu;
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•	 wydaje własną prasę oraz wykorzystuje wszelkie inne dostępne środki i formy 
informowania społeczeństwa o problemach emerytów. rencistów, inwalidów;

•	 współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej oraz 
z instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą;

•	 podejmuje różnorodne działania służące uzyskiwaniu środków finansowych 
na realizację celów i zadań statutowych, w tym może prowadzić działalność 
gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, może otrzymywać 
dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg zasad określonych 
w odrębnych przepisach

•	 organizuje turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne.

POlSkie StOWaRzYSzeNie Na Rzecz OSóB 
z NiePełNOSPRaWNOścią iNtelektUalNą 

kOłO W JaWORzNie

Siedziba: ul. Fryderyka Chopina 19, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 616 35 89

adres strony internetowej www.psouujaworzno.org.pl

e-mail: psonijaworzno@gmail.com

zakres działalności
•	 Działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, 

tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia 
ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony 
zdrowia oraz wspieranie ich rodzin

•	 Dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście 
osób niepełnosprawnych intelektualnie

•	 Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za 
sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym i wspólne życie oraz 
przekształcać własny ból w gotowość niesienia pomocy innym
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klUB iNteliGeNcJi katOlickieJ JaWORzNO

Siedziba: Pl. Św. Jana 17, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 32 615 07 70, 602 773 052 

adres strony internetowej www.kik.jaw.pl

zakres działalności
•	 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
•	 Działalność charytatywna
•	 Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
•	 Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy
•	 Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
•	 Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
•	 Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży 
•	 Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
•	 Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 

społecznym,
•	 Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, 

a także działań wspomagających rozwój demokracji
•	 Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami
•	 Promocja i organizacja wolontariatu

zRzeSzeNie amazONek „SzaNSa” W JaWORzNie 

Siedziba: ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno 

Numer telefonu: 508 305 846

adres strony internetowej: facebook.com/amazonki.jaworzno

Celem Zrzeszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem piersi.

zakres działalności
•	 Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy 

i samopomocy
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•	 Reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi
•	 Udzielanie pomocy finansowej osobom dotkniętym rakiem piersi będącym 

w skrajnie trudnej sytuacji materialnej
•	 Programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w skali 

kraju – organizowanie i czuwanie nad jakością szkoleń merytorycznych 
pracowników klubów (fizykoterapeutów i psychologów)

•	 Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi 
oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia

•	 Przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi centralnym 
organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia 
publicznego

•	 Włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji 
osób dotkniętych rakiem piersi

•	 Podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi 
możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji

•	 Udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach do walki 
z rakiem piersi o pokrewnych działaniach

•	 Podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, 
stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi 
i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych

•	 Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp
•	 Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację 

celów statutowych
•	 Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez 

kulturowych, rozrywkowych i sportowych

Formy rehabilitacji
•	 masaż limfatyczny

•	 gimnastyka

•	 rozmowy indywidualne z psychologiem

•	 muzykoterapia

JaWOR team JaWORzNicki klUB BOkSeRSki 

Siedziba: al. Piłsudskiego 88, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 694 968 203
 
e-mail: jaworteam@jaworteam.pl
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zakres działalności 
Jaworznicki Klub Bokserski realizuje zadania publiczne współfinansowane przez 
gminę Jaworzno
•	 „Z boksem przez cały rok”

•	 „Boks jako sport, który uczy, pomaga, wychowuje”

•	 „Zdecydowany przeciw narkomanii i alkoholizmowi Jaworznickiego Klubu 
Bokserskiego „Jawor Team””

VictORia 1918 JaWORzNO klUB SPORtOWY

Siedziba: ul. Celników 3, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 502 622 873; 889 889 403

adres strony internetowej www.victoria1918.jaworzno.pl

e-mail: victoria1918Jaworzno@wp.pl 

zakres działalności
•	 Najstarszy i największy górniczy klub sportowy w Jaworznie. 

•	 Największy projekt szkoleniowy w mieście – od Akademii 2012 do Victorii 
1918 Jaworzno. Blisko 500 sportowców. 

•	 Prowadzi profesjonalne szkolenie najmłodszych adeptów sportu przez 
wykwalifikowaną kadrę.

•	 Sukcesy: od 2014 roku awanse z B-klasy do A-klasy i następnie do Ligi Okręgowej.

klUB SPORtOWY „WOlaNt” W JaWORzNie

Siedziba: ul. Krzywa 9/22, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 889 447 555

adres strony internetowej: www.kswolant.org

e-mail: uks.wolant@wp.pl 

zakres działalności
Klub sportowy dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, seniorów, całych rodzin.
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JaWORzNicka SzkOła GUJa JiUJUtSU 

Siedziba: ul. R. Traugutta 22, 43-600 Jaworzno

Numer telefonu: 505 444 000

adres strony internetowej www jiujutsu.jaw.pl, 
www.facebook.com/gujajiujutsu 

e-mail: guja@jaw.pl 

zakres działalności
Rozwój i popularyzacja opracowanej w Jaworznie metody walki wręcz i samo-
obrony zwanej polskim Jiujutsu. Stowarzyszenie wspólnie z Polską organiza-
cją Jiujutsu wspiera działalność Centrum Mistrzostwa Sportowego „GujaKan”., 
w ramach którego funkcjonują liczne sekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
rozwijające między innymi: sportowe Jiujutsu, judo, kickboxing, wushu/kung-
fu, boks oraz zapasy.
Wiodącym stylem walki nauczanym w Jaworznickiej Szkole Guja Jiujutsu jest 
polskie Jiujutsu, zwane także Guja Jiujutsu.

POlSki zWiązek emeRYtóW 
ReNciStóW i iNWaliDóW 

 ODDział ReJONOWY JaWORzNO-Jeleń 

Siedziba: 43-600 Jaworzno ul. Celników 3

Facebook: PZERiI Oddział Rejonowy Jaworzno-Jeleń. 

e-mail: pzeriijelen@interia

Numer telefonu:  501 941 519

zakres działalności:
Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu: 
1) poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu 
społecznym przez współdziałanie z organami władzy i admi nistracji publicznej, 
samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecz-
nymi, gospodarczymi i spółdzielczymi; 
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2) integrowania i aktywizowania emerytów, rencistów i inwalidów po przez 
organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystyczne go, sportowego 
i turystycznego;
3) reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administra cji pu-
blicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społe-
czeństwa.

Dla osiągnięcia swych celów związek:
1) prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku 
w sprawach socjalno-bytowych;
2) tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe; 
3) prowadzi związkową kasę pogrzebową; 
4) organizuje i prowadzi zajęcia edukacyjne, a także biblioteki, czytelnie, świe-
tlice, kluby, kluby seniora i zespoły artystyczne oraz współdziała w ich prowa-
dzeniu; 
5) organizuje lub uczestniczy w przeglądach prezentujących twórczość arty-
styczną członków Związku;
6) wydaje własną prasę oraz wykorzystuje wszelkie inne dostępne środki i for-
my informowania społeczeństwa o problemach emerytów. rencistów, inwali-
dów; 
7) współdziała z organami władzy, administracji publicznej i samorządowej 
oraz z instytucjami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą; podejmuje 
różnorodne działania służące uzyskiwaniu środków finansowych na realizację 
celów i zadań statutowych, w tym: 
a) może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określo
nych odrębnymi przepisami; 
b) może otrzymywać dotacje, darowizny, zapisy, subsydia i subwencje wg za-
sad określonych w odrębnych przepisach; 
9) organizuje pobyty wypoczynkowe; 
10) organizuje wszelkie formy rehabilitacji psychologicznej, medycznej, spo-
łecznej i zawodowej; 
11) prowadzi działania profilaktyczne z zakresu zdrowia.
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StOWaRzYSzeNie emeRYtóW, 
ReNciStóW i iNWaliDóW “WiGOR” W JaWORzNie

Siedziba: 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 35

Nr. telefonu 32/6150762 lub 728 762570

adres Strony internetowej: 
https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Emeryt%C3%B3w-
Rencist%C3%B3w-i-Inwalid%C3%B3w-Wigor-251049765081364/

zakres Działalności:
Stowarzyszenie “Wigor” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzesze-
niemdziałającym na podstawie stosowanych przepisów i statutu.

celem Działania Stowarzyszenia jest:
1. Organizowanie i zagospodarowanie wolnego czasu Emerytów,Rencistów 
i Inwalidów poprzez Integrowanie i aktywizowanie członków i ich rodzin 
w różnych formach imprez rozrywkowych, imprezach rekreacyjno-wypoczyn-
kowych piknikach i rajdach.

2. Organizowanie i udział członków Stowarzyszenia w wycieczkach, wczasach,

turnusach rehabilitacyjnych na terenie kraju i poza granicami.

3. Współpraca z lokalnym Samorządem i Organizacjami pozarządowymi

funkcjonującymi na terenie gminy, powiatu i województwa.

4. Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku.

5. Popularyzowanie działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska, walorów

przyrodniczych i krajobrazowych.

6. Organizowanie we własnym zakresie lub z udziałem innych Podmiotów dla 
członków Stowarzyszenia i ich rodzin - zabaw, wieczornic i profilaktyki z zakre-
su zdrowia.






