Nadodrzańskie Centrum Wsparcia
NADODRZAŃSKIE CENTRUM WSPARCIA
zwane w skrócie NCWS jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, która rozpoczęła działania na rzecz mieszkańców
Wrocławia w styczniu 2013r. NCWS zlokalizowane jest przy ul. Rydygiera
43abcd i 45a, w budynkach wyremontowanych dzięki dofinansowaniu z
EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu „Kreacja
Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia – kluczowego elementu infrastruktury
służącej społeczności lokalnej i podopiecznych MOPS – rewitalizacja
budynków przy ul. Rydygiera we Wrocławiu”.
Celem utworzenia NCWS jest wsparcie infrastruktury użytkowanej przez
instytucje i organizacje pełniące kluczowe funkcje społeczne na rzecz
społeczności lokalnej Nadodrza.
Nadodrzańskie Centrum Wsparcia jest próbą
podjęcia swoistego eksperymentu polegającego
na połączeniu w jednej placówce pomocy dla różnych grup klientów,
które będą się wspierać, udzielać sobie nawzajem pomocy.
W Nadodrzańskim Centrum Wsparcia realizowane są działania w zakresie
pomocy społecznej o charakterze dziennym i całodobowym:
W ramach działań dziennych mających na celu szeroko rozumiane
wsparcie rodziny oraz aktywizowanie społeczności lokalnej w NCWS;
• organizowanie jest bezpłatne poradnictwo specjalistyczne
(psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne)
• prowadzone są działania pomocowe w zakresie poradnictwa
zawodowego w ramach Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
• uruchomiony został punkt doradztwa zawodowego na odległość w
ramach Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
• odbywają się specjalistyczne szkolenia i warsztaty edukacyjne
• odbywają się warsztaty kompetencyjne w ramach programów
wspierania rodziny i aktywizacji zawodowej
• przeprowadzane są zajęcia w ramach Akademii Organizatora
Społeczności Lokalnej
• działa grupa samopomocowa dla osób uzależnionych
• działa Punkt Aktywności Obywatelskiej
• udostępniana jest przestrzeń na realizację inicjatyw społecznych i
promowanie cennych pomysłów mieszkańców Nadodrza
• organizowanie są wydarzenia o charakterze kulturalnym i
oświatowym

W ramach działań całodobowych uruchomiony został całodobowy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej kierujący działania o charakterze
specjalistycznym i pomocowym do osób doświadczających przemocy, oraz
osób które czasowo znalazły się w sytuacji kryzysowej Ośrodek
Interwencji Kryzysowej świadczy pomoc w formie :
• konsultacji interwencyjnych ( rozmowa wspierająca, porada,
udzielenie potrzebnych informacji przez telefon, Internet i osobiście)
• pomocy psychologicznej (wsparcie psychologiczne, diagnoza
problemu, terapia)
• wsparcia socjalnego
• schronienia
Więcej informacji w zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej)
Dane do kontaktu:
Nadodrzańskie Centrum Wsparcia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rydygiera 43 abcd i 45a
50-248 Wrocław
Ewa Chrzan Koordynator NCWS
tel. (71) 796-40-81, lub 506 381 534
e-mail: ewa.chrzan@mops.wroclaw.pl
Dyżurny Interwent OIK
tel. (71) 796-40-85,
e-mail: stop.przemocy@mops.wroclaw.pl
Ewa Polińska Specjalista Pracy Socjalnej
tel. (71) 796-40-84,
e-mail: ewa.polinska@mops.wroclaw.pl
Benita Dobrzańska Psycholog
tel. (071) 796-40-83
e-mail: benita.dobrzańska@mops.wroclaw.pl
Joanna Wach Doradca Zawodowy Punktu Aktywizacji SpołecznoZawodowej
tel. (071) 796-40-80
e-mail: joanna.wach@mops.wroclaw.pl

