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Szanowni Państwo, 

 

przekazujemy Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej  

i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Śremskim. 

Dokument ten skierowany jest do osób szukających wsparcia w zakresie problematyki zaburzeń 

psychicznych, ich rodzin, jak i do osób świadczących pomoc na rzecz innych. Zawiera 

podstawowe dane na temat instytucji, placówek, służb oraz organizacji pozarządowych 

działających w wymienionej sferze.  

 

  Zespół koordynujący realizację  

Powiatowego Programu Ochrony       

      Zdrowia Psychicznego 

 

 

1. Stacjonarna opieka zdrowotna 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie świadczy stacjonarne całodobowe świadczenia 

zdrowotne z zakresu długoterminowej opieki psychiatrycznej dla kobiet.  W strukturze Zakładu 

funkcjonuje dzienny oddział psychiatryczno – rehabilitacyjny dla kobiet i mężczyzn, czynny od 

poniedziałku do piątku. 

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Śremie 

 ul. Promenada 7 

 63-100 Śrem 

 tel. 61 283 52 67  

 http: www.zpo.srem.com.pl 

 

2. Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna 

Na terenie Powiatu Śremskiego funkcjonuje Przychodnia Leczenia Uzależnień  

i Współuzależnień, która  obejmuje specjalistyczną ambulatoryjną opieką zdrowotną osoby 

pijące szkodliwie, uzależnione od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych (leki, 

narkotyki) oraz członków ich rodzin, czyli osoby współuzależnione, dzieci i młodzież 

doświadczające problemów spowodowanych piciem alkoholu i używaniem narkotyków, dorosłe 

dzieci alkoholików, osoby dotknięte problemem hazardu, pracoholizmu i infoholizmu, osoby 

doświadczające różnych form przemocy oraz rodziców i nauczycieli dzieci i młodzieży  

http://www.zpo.srem.com.pl/
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z trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania, eksperymentującymi z alkoholem  

i narkotykami.  

Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień w Śremie. Placówka oferuje stacjonarną 

i kompleksową terapię uzależnień. Przyjmuje pacjentów: kobiety i mężczyzn używających 

szkodliwie alkoholu, uzależnionych do alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych,  

z zaburzeniami nawyków i popędów, uzależnionych od hazardu. 

 

Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Śremie 

ul. Mickiewicza 5 

tel. 061 2828 016 (rejestracja w godzinach od 9:30 do 15:00) 

http: www.pluiw.pl 

 

3. Poradnie Zdrowia Psychicznego 

Placówki oferują specjalistyczną pomoc psychiatryczną, psychologiczną i terapeutyczną. 

Głównym celem poradni zdrowia psychicznego jest złagodzenie i stopniowe eliminowanie 

cierpienia psychicznego. 

 

Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego  

i Specjalistów Centrum Zdrowia "Medyk" 

ul. Powstańców Wlkp. 5 

63-100 Śrem 

tel. 61 830 18 90  (wizyty w ramach NFZ ) 

Szpital w Śremie Sp. z o.o. - Poradnia neurologiczna 

ul. Chełmońskiego 1  

63-100 Śrem 

pokój nr 6, tel. 061 28 15401 lub 61 28 15 427 

http: www.szpitalwsremie.pl 

Przyjęcia:  

Poniedziałek 10.00 - 14.00 lek. med. Kazimierz Mecler 

Wtorek        10.00 - 15.00 lek. med. Stefania Ellmann – Vitali 

Wtorek       15.00 - 19.00 lek. med. M. Kosno 

Środa         8.00 - 12.00 lek. med. Andrzej Kędzierski 

Czwartek      8.00 - 12.00 lek. med. Roman Graczyk 

Szpital w Śremie Sp. z o.o. - Poradnia neurologii dziecięcej 

ul. Chełmońskiego 1  

http://www.pluiw.pl/
http://www.szpitalwsremie.pl/
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63-100 Śrem 

pokój nr 3, dr Ewa Beutler 

rejestracja pod nr tel. 723 388 372 

 

4. Gabinety lekarzy psychiatrów i psychologów 

Do dyspozycji mieszkańców pozostają również prywatne gabinety lekarzy psychiatrów  

i psychologów: 

 

NZOZ Synapsa 

ul. Mickiewicza 5a 

63-100 Śrem  

tel. 61 28 28 706  (wizyty odpłatne -rejestracja od poniedziałku do piątku od 10:30 do 13:00) 

Zespół Lekarzy Neurologów, Psychiatrów, Psychologów i Logopedów NZOZ Akson  

Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu 

ul. Staszica 1 

tel. 694 312 744 (rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 11:00) 

Gabinet Psychiatryczny Tobiasz Ratajczak  

ul. Staszica 1 

63-100 Śrem 

tel. 61 281 34 69, 602 837 229 

Prywatny gabinet psychiatryczny Filip Rybakowski 

ul. Chłapowskiego 5 

63-100 Śrem 

tel. 602  479 660 

Prywatny gabinet psychiatryczny Katarzyna Zięba-Mazurek 

ul. Mickiewicza 5 (Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Eskulap) 

63-100 Śrem 

tel. 61 28 29 606, (przyjmuje w poniedziałki i środy od 12:00 do 17:30) 

Centrum Zdrowia Medyk Specjalista neurolog Michał Ratajczak  

ul. Powstańców Wlkp. 5 

63-100 Śrem 

tel. 61 830 18 90, 666 453 030  

 (przyjmuje: poniedziałki i środy w godz. 17:00 – 18:00  bez rejestracji) 

Specjalistyczny Gabinet Lekarski 

ul. Chełmońskiego 1 (Szpital w Śremie Sp. z o.o.) 
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63-100 Śrem 

pokój nr 17, lek. med. Mariusz K. Perucki – specjalista psychiatra 

tel. 605 821 208 (przyjmuje: środa od godz. 15:00) 

Specjalistyczny Gabinet Lekarski 

ul. Chełmońskiego 1 (Szpital w Śremie Sp. z o.o.) 

63-100 Śrem,  

pokój nr 17, lek. med. Natalia Perucka – specjalista psychiatra 

tel. 663 429 329, 606 423 895 (przyjmuje: piątek od godz. 15:00) 

 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie 

W ramach działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego podejmowanych 

wobec dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z przekazanych informacji wynika, że Poradnia 

organizuje spotkania psychoedukacyjne dla rodziców, między innymi dotyczące: rozpoznawanie 

wczesnych objawów zaburzeń emocjonalnych, właściwych oddziaływań wychowawczych, 

przejawów i skutków przemocy w rodzinie. Poradnia organizuje również szkolenia i konsultacje 

indywidualne dotyczące poszerzenia wiedzy nauczycieli o przyczynach zaburzeń emocjonalnych, 

umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów, pozyskiwania do współpracy 

rodziców. Dla uczniów organizowane były zajęcia psychoedukacyjne, między innymi dotyczące 

przemocy i sposobu radzenia sobie z nią, kłopotów emocjonalnych i możliwości uzyskania 

wsparcia. Poradnia zapewnia również indywidualną terapię psychologiczną.  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Śremie 

ul. Marciniaka 2 

63-100 Śrem 

tel. (61) 283 48 64 

e-mail: ppp@poradniasrem.cop.pl 

http: www.poradniasrem.cop.pl 

 

6. Ośrodki pomocy społecznej 

Instytucje realizują  zadania z zakresu pomocy społecznej podejmując również działania wobec 

osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Zasoby i możliwości organizacyjne wskazują na 

różny poziom aktywności ośrodków pomocy społecznej na terenie Powiatu Śremskiego. 

Niewątpliwie Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie realizuje pracę terapeutyczną z osobami  

mailto:ppp@poradniasrem.cop.pl
http://www.poradniasrem.cop.pl/
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z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, był inicjatorem powstania Grupy wsparcia dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz podejmuje interwencje i pracę terapeutyczną  

z rodzinami, w których występują konflikty rodzinne. Działalność informacyjna, prewencyjna  

w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i uzależnień stanowi uzupełnienie podejmowanych 

działań. 

  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie 

ul. Mickiewicza 40  

63-100 Śrem 

tel. 61 28 36 107, 666 349 808 

http: www.ops.srem.pl 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książ Wlkp. 

ul. Stacha Wichury 11 A 

63-130 Książ Wlkp. 

tel. 61 2822700, 61 8301946 

e-mail: ops_ksiazwlkp@interia.pl 

http: www.opsksiaz.zapto.org 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku 

Pl. Wyzwolenia 3  

63-140 Dolsk  

tel. 612825426  

e-mail: ops@dolsk.pl 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy 

Brodnica 41 

63-112 Brodnica 

tel. 61 282 35 27 

 

7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie 

Placówka funkcjonuje w strukturach Gminy Śrem jako forma opieki środowiskowej dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi. Świadczy  usługi opiekuńcze dla osób z chorobami psychicznymi  

i z niepełnosprawnością intelektualną, jest placówka pobytu dziennego. 

  

 

http://www.ops.srem.pl/
http://www.opsksiaz.zapto.org/
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Śremie 

ul. Poznańska 13  

63-100 Śrem 

tel. 61 282 83 37 

e-mail: sps.srem@wp.pl 

 

8. Domy Pomocy Społecznej 

Na terenie Powiatu Śremskiego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej: całodobowe 

placówki przeznaczone dla dorosłych osób przewlekle somatycznie chorych obojga płci. Dom 

Pomocy Społecznej w Psarskiem jest przeznaczony dla 120 mieszkańców, natomiast Dom 

Pomocy Społecznej w Śremie dla 86 osób. 

 

Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem 

ul. Owocowa 8 

 63-100 Śrem  

tel. 612834481 

e-mail: biuro@dpspsarskie.srem.info 

 http: www.dpspsarskie.srem.info 

Dom Pomocy Społecznej w Śremie 

 ul. Farna 16 

63-100 Śrem 

tel. 61 28 30 369 

e-mail: dps@dps-srem.pl 

http://dps-srem.pl/ 

 

9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

Realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, a także rehabilitacji społecznej, które mają na 

celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, instytucja 

świadczy wsparcie w postaci dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, terapii osób i rodzin, wsparcia pedagogicznego osobom i rodzinom 

znajdującym się sytuacjach kryzysowych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

ul. Dutkiewicza 5 

mailto:sps.srem@wp.pl
http://www.dpspsarskie.srem.info/
http://dps-srem.pl/
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63-100 Śrem 

tel. 61 28 30 373 

e-mail: pcpr@i.media.pl 

http: www.pcpr.srem.pl/ 

 

10. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie 

Podstawowym zadaniem systemu orzecznictwa o niepełnosprawności jest ustalanie, na podstawie 

oceny, ograniczenia zdolności do samodzielnego funkcjonowania w różnorodnych sferach życia 

związanych z aktywnością człowieka, prawa do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących 

osobom niepełnosprawnym na podstawie przepisów prawa. 

  

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Śremie 

ul. Dutkiewicza 5 

63-100 Śrem 

tel. 61 282 85 01 

 

11. Powiatowy Urząd Pracy w Śremie 

Jednym z głównych zadań Urzędu jest aktywizacja lokalnego rynku pracy stanowiąca                            

część Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz udzielanie pomocy 

bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu 

pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe. 

  

Powiatowy Urząd Pracy w Śremie 

ul. Gostyńska 49  

63-100 Śrem 

tel. 61 2839099, 61 2829361 

e-mail: sekretariat@pup.srem.pl 

http: www.pup.srem.pl 

 

12. Zakłady pracy chronionej 

Na terenie Powiatu Śremskiego funkcjonują trzy zakłady pracy chronionej zatrudniające osoby  

z zaburzeniami psychicznymi. 

 

 

http://www.pcpr.srem.pl/
mailto:sekretariat@pup.srem.pl
http://www.pup.srem.pl/
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S.I.WARTA 

ul. Adama Mickiewicza 11 

63-100 Śrem 

tel. (061) 2834081 

e-mail: biuro.siwarta@nx.pl 

http: www.siwarta.nx.pl 

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Acrylmed  

ul. Długa 4, Konarzyce  

63-130 Książ Wlkp.  

tel. 61 28 22 965 

e-mail: poczta@acrylmed.com.pl 

http: www.acrylmed.com.pl 

TRANSPAK Copacking Sp. z o.o. 

Żabno 105  

63-112 Brodnica 

tel. 61 282 35 80, 61 282 35 89 

e-mail: transpak@transpak.pl 

http: www.transpak.pl 

 

13. Organizacje pozarządowe 

Od kilku lat rozwijają się stowarzyszenia samopomocowe osób chorych psychicznie  

i ich rodzin, które zrzeszają się, wzmacniają wspólne cele w działaniu na rzecz poprawy jakości 

ich życia oraz wspierania rodzin. Długą tradycję mają stowarzyszenia i grupy pomocowe 

 i samopomocowe działające na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin. Na terenie Powiatu 

Śremskiego funkcjonuje kilkanaście organizacji działających również na rzecz osób  

z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionych. Istotne działania na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi i ich rodzin podejmują: 

 

Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem 

ul. Mickiewicza 21 

63-100 Śrem 

tel. 61 283 07 98 

e-mail: biuro@fundacja.srem.info 

http: www.fundacja.srem.info/ 

 

mailto:biuro.siwarta@nx.pl
http://www.siwarta.nx.pl/
mailto:poczta@acrylmed.com.pl
http://www.acrylmed.com.pl/
mailto:transpak@transpak.pl
http://www.transpak.pl/
mailto:biuro@fundacja.srem.info
http://www.fundacja.srem.info/
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Wiara i Światło” 

 ul.  Adamskiego 2 

 63-100 Śrem 

 tel. 667 501 770 

 e-mail: wiara-swiatlo@wp.pl 

 Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd w Śremie 

 ul. Powstańców Wlkp. 7 

63-100 Śrem 

tel. 61 282 93 38 (dni i godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 08.00 - 16.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie uwagi do informacji przestawionych w Informatorze prosimy zgłaszać 

do Referatu Spraw Obywatelskich (pok. 5) Starostwa Powiatowego w Śremie 

ul. Mickiewicza 17, mailowo: i.ratajczak@powiat-srem.pl lub telefonicznie 61 819 75 44 

mailto:wiara-swiatlo@wp.pl

