Zakres czynności
Koordynatora ds. zdrowia psychicznego
Telefon: + 48 884 814 314, +48 884 814 214
Poniedziałek 10.00-15.00
Wtorek 8.00-13.00
Środa 10.00-15.00
Czwartek 10.00-15.00
Piątek 8.00-13.00
1. W ZAKERSIE PSYCHOPROFILATYKI I EDUKACJI W SZKOŁACH:
Zrealizowanie 3h (godzina dydaktyczna) w skali miesiąca dla każdej z gmin spotkań/warsztatów
dla:
- uczniów od szkoły podstawowej do szkoły średniej (możliwość łączenia klas),
- ośrodka szkolno-wychowawczego,
- placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gmin, wszelkich form wsparcia
dzieci i młodzieży (w tym np. świetlice socjoterapeutyczny, biblioteki).
2. W ZAKERSIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA:
Pomoc osobom fizycznym/indywidualnym poprzez:
- rozmowy telefoniczne i bezpośrednie,
- spotkania w gabinecie lub w środowisku (w domu, lub we wskazanym podmiocie np. OPS, PCPR,
świetlica wiejska, lub szkoła jeśli to jest rodzic ucznia).
Celem rozmów i spotkań winno być:
- informowanie o możliwych usługach,
- wspólne projektowanie ścieżki wsparcia adekwatnej do sytuacji, potrzeb i możliwości danej osoby,
- pomoc w uzyskaniu rzetelnej informacji dotyczącej przyjęcia do specjalisty,
- możliwość zapisania na wizytę w zakresie Centrum Psyche oraz podmiotów współpracujących.
3. W ZAKERSIE SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ i EDUKACJI:
1) współpraca ze specjalistami – m.in. takimi jak pracownicy socjalni, pracownicy PCPR,
przedstawiciele pieczy zastępczej, asystenci rodziny, kuratorzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele,
pracownicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Środowiskowych Domów, WTZ, DPS, ZAZ,
podmioty pracujące z osobami z niepełnosprawnościami, pracownicy NGOsów, kuratorzy, policja.
2)
konsultacje,
wspólne
projektowanie
ścieżki
wsparcia
np.
wsparcie
kadry
pedagogicznej/pedagogów/psych. w konstruowaniu ścieżki wsparcia dla uczniów i ich rodzin.,
3) przekazywanie informacji o możliwych formach szeroko rozumianego oparcia społecznego m.in.:
- mediacje,
- usługi specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami i osób z zaburzeniami psychicznymi,
- kontakt z OPS jeśli indywidualna osoba wyrazi taką potrzebę,
- kontakt z – Punktem Interwencji Kryzysowej (PIK) i Punktami Informacyjno – Konsultacyjnymi,
4. W ZAKERSIE SZKOLENIA DLA KADRY:
1) sieciowanie specjalistów – koordynator jako broker informacji na temat szkoleń/warsztatów dla
kardy pomocy społecznej, nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów itp. (we współpracy z
ROPS),
2) rozpowszechnianie i promowanie swojej usługi poprzez m.in. prowadzenie zakładki na stronie
internetowej Centrum Psyche,
3) współpraca z mediami,
4) zabieganie o to, by informacja o działalności Koordynatora znajdowała się na stronach gmin z
terenu powiatu tureckiego, szkół, OPS, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku, Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Turku, bibliotek, NGO oraz wszystkich podmiotów, które będą

chciały przystąpić do rozpowszechniania informacji dot. ww. działalności.

