W ramach Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonują również:

Mieszkanie Chronione Treningowe
Mieszkanie Chronione Treningowe dla osób chorujących psychicznie, prowadzone przez
Szpital Wolski, zlokalizowane jest przy al. Solidarności 93.
Nadrzędnym celem pobytu w Mieszkaniu jest nauka, rozwijanie lub utrwalanie
kompetencji niezbędnych do prowadzenia samodzielnego życia, przygotowanie
do pełnienia ról społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Mieszkanie ma charakter rotacyjny, a pobyt w nim jest czasowy. Możliwość ubiegania się
o przyjęcie mają osoby pełnoletnie mieszkające na terenie m.st. Warszawy, które
spełniają kryteria kwalifikacji oraz uzyskały decyzję administracyjną Ośrodka Pomocy
Społecznej.
Za proces rekrutacji odpowiada Koordynator Mieszkania - mgr Paulina ChudzikiewiczKrawsz (tel. 786 864 912).

Weekendowy Klub „Fajrant”
Od listopada 2018 roku w strukturach Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego działa
weekendowy Klub „Fajrant”. Klub to miejsce skierowane do osób z problemami zdrowia
psychicznego. W ramach klubu organizowane są zajęcia:










kulinarne,
filmowe,
plastyczne,
muzyczne,
komputerowe,
ogrodnicze,
ceramiczne,
sportowe,
kulturalno-oświatowe.
Szpital Wolski, ul. Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa
centrala tel.: 22 38 94 700

Weekendowy Klub „Fajrant” to wyjątkowa oferta skierowana do osób, które czują się
samotnie oraz mają problem z organizacją czasu wolnego w weekendy.
Dzięki uczestnictwu w zajęciach Klubu „Fajrant” można nawiązać nowe przyjaźnie,
a także spędzić wolny czas w miłym gronie, podczas ciekawych i rozwijających pasję zajęć
terapeutycznych.
Ważne informacje:
 Klub czynny jest w każdą sobotę i niedzielę między 9.00 a 15.00,
 Klub prowadzi zespół terapeutów : Karolina Makowiecka, Magdalena Jabłońska,
Agata Bilska oraz koordynator klubu/terapeuta Bartosz Józefowicz,
 Klub mieści się na terenie Szpitala Wolskiego, przy ul. Kasprzaka 17
w Warszawie w pawilonie nr 5,
 Numer kontaktowy: 664-032-013 . Do kontaktu zapraszamy od poniedziałku
do niedzieli w godzinach 9.00 – 15.00.

Kawiarenka internetowa
Kawiarenka internetowa powstała z myślą o uzupełnieniu oferty Wolskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego o możliwość nauki i rozwoju umiejętności cyfrowych przez osoby
pozostające pod opieką WCZP. Jest to również miejsce, w którym Pacjenci otrzymają
wsparcie i wskazówki umożliwiające im podejmowanie odpowiednich działań w celu
uzyskania zatrudnienia.
Ważne informacje:
 Kawiarenka mieści się na terenie Szpitala Wolskiego, przy ul. Kasprzaka 17
w Warszawie, w pawilonie nr 5,
 Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku między 15.00 a 19.00,
 W ofercie znajdują się konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe,
 Informacje o zapisach oraz warunkach uczestnictwa można uzyskać pod
numerem: 664 032 030 – zapraszamy do kontaktu!
 Kawiarenka prowadzona jest przez Agatę Bilską i Paulinę Dąbrowską.
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