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Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 

dla dzieci i młodzieży w Powiatach Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim 

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i Młodzieży 

w Wolsztynie  

Ul. Marcinkowskiego 6,64-200 Wolsztyn, (Budynek PCPR) 

Rejestracja pod numerem: 667 008 160. 

 

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego udzielają wsparcia dzieciom i młodzieży do 

18 roku życia, będącym w kryzysie psychicznym lub chorującym na zaburzenia natury psychicznej, 

w środowisku ich życia (bez konieczności pobytu na oddziałach szpitalnych).  

 

Dla kogo? 

Wsparcie mogą uzyskać dzieci oraz młodzież do 18 roku życia oraz ich rodzice/opiekunowie, 

zamieszkujący na terenie powiatów Nowotomyskiego, Grodziskiego i Wolsztyńskiego 

 

Jakiej pomocy udziela Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej 

dla dzieci i Młodzieży w Wolsztynie ? 

Ośrodek udziela pomocy w zakresie: 

- diagnozy psychologicznej 

- wsparcia psychologicznego oraz  psychoteraputycznego 

- aktywizacji społecznej dziecka oraz osób jej bliskich mającej na celu niwelowanie zagrożeń 

wpływających na możliwość pogłębienia się zaburzeń lub ich nawrót 

 

Dzieci mogą uzyskać pomoc poprzez: 

- indywidualne wsparcie psychologa i psychoterapeuty 

- zajęcia socjoterapeutyczne, treningi umiejętności społecznych, warsztaty grupowe,  

- konsultacje ze specjalistami, min.: pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedę, dietetykiem 

 

Rodzice/ Opiekunowie mogą uzyskać wsparcie poprzez: 

-  uczestnictwo w warsztatach psychoedukacyjnych oraz grupach wsparcia 

- indywidualne konsultacje ze specjalistami, min.: pedagogiem, pedagogiem specjalnym, 

psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem, logopedą  
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W sytuacji zdiagnozowanej przez specjalistów potrzeby wsparcia dziecka i jego rodziców przez lekarzy, 

kierowani są oni do  Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Tomyślu, gdzie  otrzymują wsparcie  

lekarza psychiatry oraz neurologa (porady lekarskie: diagnostyczne, terapeutyczne i kontrolne).  

Istnieje także możliwość zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach na oddziale dziennym 

prowadzonym w ramach Centrum. 

  

Projekt Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiatach 

Nowotomyskim, Grodziskim i Wolsztyńskim” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
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