
WYKAZ
organizacji pozarządowych z województwa: lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, 
podlaskiego i świętokrzyskiego pomagajacym osobom niepełnosprawnym, chorym i ich 
rodzinom.

Źródło: informator dla osób niepełnosprawnych, chorych i ich rodzin. Jesteśmy blisko. 
Wydany przez Fundację Dzieciom „Zdążyć z pomocą” www.bremo.pl przekazane do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie w dniu 19 marca 2010r. 
(pismo z dnia 23 lutego 2010r.)

Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

adres 15-420 Białystok, ul. św. Mikołaja 1/38 
tel. 0 602 831 797
e-mail alzheimer-bialystok@wp.pl
nr konta 37 8099 0004 0010 4678 2000 0010
KRS 0000096348

Zakres działań: 
• samopomocowa grupa wsparcia, skupiająca osoby, w których najbliższym otoczeniu 

żyje ktoś dotknięty chorobą Alzheimera
• stowarzyszenie prowadzi dyżury informacyjne w Poradni Neurologicznej KENDRON 

przy ul. Marjańskiego 3 
• prowadzi  spotkania  samopomocowej  grupy  wsparcia  dla  członków  rodzin  i 

opiekunów osób chorych w drugą sobotę miesiąca w Centrum Kultury Prawosławnej 
przy ul. Św. Mikołaja 5 

• współpracę z Oddziałem Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera (którego 
utworzenie  Stowarzyszenie  postulowało wiele  lat)  prowadzonym w Domu Pomocy 
Społecznej  przy  ul.  Baranowickiej  203,  m.in.  przy  organizowaniu  imprez 
integracyjnych dla chorych, opiekunów i wolontariuszy

• dostarczana  wiedzę  dotyczącą  choroby  Alzheimera,  stosowanych  leków oraz  form 
pomocy w diagnozie i leczeniu 

• udostępnia specjalistyczną literaturę
• pomaga  w  uzyskiwaniu  środków  do  pielęgnacji  i  higieny  osobistej  chorych, 

konsultacji  u  lekarzy  specjalistów  oraz  wsparcia  psychologicznego  dla  chorych  i 
członków ich rodzin

• dostarcza informacje odnośnie domów opieki
• jego  celem  jest  także  edukacja  społeczeństwa  w  zakresie  wiedzy  o  chorobie 

Alzheimera

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

adres 00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62 
tel./faks (022) 828 18 15
e-mail warszawa@caritas.pl
strona internetowa www.warszawa.caritas.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961

mailto:warszawa@caritas.pl
http://www.bremo.pl/


KRS 0000225750

status organizacji pożytku publicznego
siedziba  nie  posiada  udogodnień  dla  osób  niepełnosprawnych  ruchowo,  udogodnienia  są 
dostępne przy obiektach pomocy medycznej

• działalność  charytatywna  i  humanitarna  dla  zaspokajania  potrzeb  duchowych 
i materialnych  człowieka,  wypływająca  z ewangelicznego  przykazania  miłości, 
szerzenie  oraz  praktyczne  realizowanie  nauki  Jezusa  Chrystusa  o miłosierdziu 
chrześcijańskim, mające na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej 
wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania

• krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja 
charytatywna 

• prowadzenie  działalności  charytatywno-opiekuńczej,  systematyzowanie  jej  form 
i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących 

• pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych
• promocja  zatrudnienia  i aktywizacja  zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy
• placówki i grupy osób objęte działaniami CAW:

o Zespół Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 62
Zakład  opiekuńczo-leczniczy  i  hospicjum stacjonarne  dla  osób  wymagających 
całodobowej opieki i terminalnie chorych

o Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 
Stacje Opieki:
Błonie, ul. Powstańców 8A
Raszyn, ul. Godebskiego 2
Piaseczno, ul. Piłsudskiego 10
Grójec, ul. Jana Pawła II 24 
pielęgniarska opieka długoterminowa 

Ośrodek  „Tylko z darów miłosierdzia” 
Warszawa, ul. Żytnia 3/9 
schronisko  i  noclegownia  dla  bezdomnych,  mieszkania  chronione,  łaźnia, 
jadłodajnia, gospodarstwa rolne w Pieńkach Zarębskich i w Szymonowie

o Schronisko dla bezdomnych mężczyzn „Przystań” 
Warszawa, ul. Wolska 172

o Jadłodajnia w Grójcu, ul. Jana Pawła II 24
o Świetlice dla dzieci w Warszawie

ul. Dereniowa 12
al. KEN 101
ul. Sokołowska 4
ul. Gorlicka 5/7
ul. Żytnia 3/9

Caritas Diecezji Kieleckiej

adres 25-013 Kielce, ul. Jana Pawła II 3



tel. (041) 344 52 82
faks (041) 344 67 28
e-mail kielce@caritas.pl
strona internetowa www.kielce.caritas.pl
nr konta 21 1050 1416 1000 0005 0011 5811 
KRS  0000198087

Caritas posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność charytatywna i humanitarna w zakresie potrzeb duchowych i materialnych 
osób  potrzebujących:  niepełnosprawnych,  ubogich,  bezdomnych,  uzależnionych, 
bezrobotnych

• w ramach Caritasu działają m.in.:
kluby integracji społecznej
ośrodki zdrowia
świetlice socjoterapeutyczne
warsztaty terapii zajęciowej
stacje opieki
stołówki charytatywne
środowiskowe domy samopomocy

• prowadzenie kompleksowego ośrodka rehabilitacyjnego  dla Niepełnosprawnych w 
Piekoszowie, obejmującego:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (stacjonarny) z szerokim programem rehabilitacji
Ambulatoryjną Poradnię Rehabilitacji
Klinikę leczenia stwardnienia rozsianego
Oddział szpitalny dla 20 pacjentów
Ośrodek szkoleniowy dla osób niepełnosprawnych
turnusy rehabilitacyjne i spotkania integracyjne osób niepełnosprawnych

• Organizacja realizuje takie projekty jak:
„Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób niepełnosprawnych” – 
projekt  polega  na  udzielaniu  wsparcia  osobom  o  znacznym  i  umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy
,,Razem pokonamy słabość” – czyli  prowadzenie grupowych i  indywidualnych 
zajęć,  mających na celu nabywanie,  rozwijanie  i  podtrzymywanie umiejętności 
niezbędnych  do  samodzielnego  funkcjonowania  dzieci  i  młodzieży 
niepełnosprawnej
„Prowadzenie kompleksowej ciągłej  rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
(w  tym  młodzieży  i  dzieci  niepełnosprawnych)  w  różnych  typach 
placówek” 
„Klucz  do  samodzielnego  życia’’  –  polegający  na  prowadzeniu  grupowych   i 
indywidualnych  zadań,  które  usprawniają  i  wspierają  funkcjonowanie  osób  z 
niepełnosprawnością  intelektualną  w różnych  rolach  społecznych  i  w różnych 
środowiskach
Oraz projekt „Z nadzieją na lepsze jutro” – będący wielopłaszczyznową pomocą 
dla osób, które utraciły sprawność 

Caritas Diecezji Płockiej

http://www.kielce.caritas.pl/
mailto:kielce@caritas.pl


adres 09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 34
tel. (024) 267 82 40 
faks (024) 267 82 44
e-mail plock@caritas.pl
strona internetowa www.plock.caritas.pl
godz. działania pon.–pt. 8.30–15.30
nr konta 42 1020 3974 0000 5302 0002 4521

siedziba organizacji jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres działalności:

• działalność  charytatywna,  szerzenie  chrześcijańskich  zasad  charytatywnych, 
kierowanie  i  koordynowanie  całej  kościelnej  działalności  charytatywnej  na  terenie 
diecezji płockiej, a także praca wychowawcza i animacyjna na polu charytatywnym, 
zgodnie z charakterem instytucji kościelnej

• organizowanie  pomocy  stałej  lub  doraźnej,  całkowitej  lub  częściowej,  udzielanie 
zapomóg zwrotnych lub bezzwrotnych, gotówkowych i rzeczowych

• pomoc  dla  osób  chorych  (także  psychicznie),  niepełnosprawnych,  starszych, 
dotkniętych  patologią  społeczną (takich jak alkoholicy czy narkomani,  itp.),  rodzin 
wielodzietnych,  osób  samotnie  wychowujących  dzieci,  rodzin  rozbitych,  dzieci  i 
młodzieży,  zwłaszcza  sierot,  wychowanków  domów  dziecka  i  zakładów 
opiekuńczych, osób w trudnej sytuacji materialnej i duchowej

• Caritas prowadzi także następujące placówki opieki zamkniętej i otwartej:
o Centrum Charytatywno-Opiekuńcze

Płock, ul. Sienkiewicza 54
Dom Dla Bezdomnych Mężczyzn, tel. (024) 262 32 17
Dom Dziennego Pobytu dla samotnych chorych, osób bez środków do życia
Dom Dziennego Pobytu i Terapii dla Osób z Chorobą Alzheimera, tel. (024) 262 81 
55
Warsztaty terapii zajęciowej, tel. (024) 266 89 67
Stołówka
Hospicjum stacjonarne, tel./faks (024) 262 05 15
Zespół długoterminowej opieki domowej
Przychodnia lekarska NZOZ
Gabinet rehabilitacyjny
Hospicjum domowe, tel. (024) 262 26 79 

o Maków Mazowiecki, ul. Kościelna 11, tel. 0 603 798 550
Hospicjum domowe 
Zespół długoterminowej opieki domowej

o Mława, ul. Mariacka 20, tel./faks (023) 654 62 21
Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
Gabinet rehabilitacyjny
Zespół długoterminowej opieki domowej

o Nasielsk, ul. Żwirki i Wigury 5, tel./faks (023) 693 14 28
Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
Gabinet rehabilitacyjny
Zespół długoterminowej opieki domowej

o Przasnysz, ul. Św. Wojciecha 1B, tel./faks (029) 756 35 76
Hospicjum domowe

http://www.plock.caritas.pl/
mailto:plock@caritas.pl


Zespół długoterminowej opieki domowej
o Pułtusk, ul. Ks. Skargi 4A, tel./faks (023) 692 55 51

Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
Gabinet rehabilitacyjny
Hospicjum domowe 
Zespół długoterminowej opieki domowej

o Pułtusk, ul. Stare Miasto 2, tel./faks (023) 692 41 45
Hospicjum stacjonarne

o Żuromin, ul. Kościuszki 2, tel./faks (023) 657 46 00
Pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
Gabinet rehabilitacyjny
Hospicjum domowe
Zespół długoterminowej opieki domowej
Warsztaty terapii zajęciowej, tel./faks (023) 657 09 29

o Żuromin, ul. Kościuszki 1, tel./faks (023) 657 41 99
Środowiskowy Dom Samopomocy

o Warsztaty Terapii Zajęciowej
Gostynin, ul. Ozdowskiego 1A, tel./faks (024) 235 79 79
Płońsk, ul. Płocka 17, tel. (023) 676 53 67

o Ośrodki Charytatywno-Opiekuńcze w Popowie
tel. (029) 742 16 27, (029) 742 16 23, tel./faks (022) 782 75 90

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

adres 02-711 Warszawa, ul. Inspektowa 1
tel./faks (022) 651 88 02, (022) 651 88 03, (022) 858 26 39, (022) 642 22 91
e-mail info@far.org.pl
strona internetowa www.far.org.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 35 1240 1109 1111 0000 0516 2585
KRS 0000032645

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Cele i zakres działań:

• aktywizacja  społeczna  i  zawodowa  osób  niepełnosprawnych  ruchowo  z  uszkodzeniem 
rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich

• pomoc psychologiczna dla osób hospitalizowanych w ramach programu pierwszy kontakt
• organizowanie obozów rehabilitacyjno-sportowych aktywnej rehabilitacji 
• organizacja sportowych obozów specjalistycznych (jazda konna, żeglarstwo, kajakarstwo, 

nurkowanie, szermierka, rugby na wózkach)
• organizacja obozów specjalistycznych dla ściśle określonych grup beneficjentów (dzieci, 

młodzież, kobiety)
• kursy prawa jazdy
• kursy komputerowe



• zajęcia ogólnousprawniające realizowane we wszystkich regionach Polski (technika jazdy 
na wózku, trening ogólnokondycyjny, tenis stołowy, łucznictwo, pływanie, gry i zabawy 
sportowe)

• organizacja imprez sportowo-integracyjnych oraz turniejów i zawodów sportowych, m.in. 
rozgrywek Polskiej Ligi Rugby na Wózkach

• użyczanie wózków inwalidzkich w ramach programu pierwszy wózek
• szkolenie  i  doskonalenie  zawodowe  osób  niepełnosprawnych,  wspieranie  ich  w 

przechodzeniu na otwarty rynek pracy
• pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
• doradztwo przy  dostosowaniu  lokali  mieszkalnych  i  innych  obiektów do potrzeb  osób 

niepełnosprawnych
• organizacja  szkoleń  dla  personelu  medycznego  oraz  opiekunów  i  rodzin  osób 

niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich
• działalność  informacyjno-propagandowa,  polegająca  przede  wszystkim  na  rozbudzaniu 

aktywności życiowej osób niepełnosprawnych
• akces do programu FAR odbywający się poprzez wypełnienie ankiety zamieszczonej na 

stronie internetowej lub kontakt telefoniczny z najbliższym biurem FAR

Fundacja AMA CANEM

adres 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 85/25
tel. (042) 637 46 24, 0 502 219 522
e-mail biuro@dogoterapia.org.pl
strona internetowa www.dogoterapia.org.pl
nr konta 34 1020 3408 0000 4702 0113 1804
KRS 0000179268

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres działań fundacji:

• upowszechnianie  dogoterapii  jako  metody  rehabilitacji,  wspierającej  leczenie  osób 
niepełnosprawnych oraz działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne

• kształtowanie właściwych relacji miedzy człowiekiem a zwierzęciem 
• propagowanie  form  terapii  z  udziałem  zwierząt,  prowadzenie  terapii  dla  dzieci  i 

dorosłych niepełnosprawnych
• szkolenie opiekunów zwierząt i samych zwierząt 
• prowadzenie dokumentacji z zajęć dla potrzeb Fundacji oraz dla innych organizacji o 

podobnych celach 
• utrzymywanie  kontaktów  i  nawiązywanie  współpracy,  w  ramach  wymiany 

doświadczeń, z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność
• prowadzenie  zajęć  w  ośrodkach  adaptacyjnych,  terapeutycznych,  szkołach  i 

przedszkolach specjalnych oraz w placówkach integracyjnych
• realizacja  programu  „Przyjaciele”, obejmującego  wolontariuszy  dwóch  łódzkich 

gimnazjów,  mającego  na  celu  wykorzystanie  chęci  zaangażowania  społecznego 



uczniów.  Dzięki  temu wiele  dzieci  niepełnosprawnych  zyskało  nowych  przyjaciół, 
którzy  regularnie  odwiedzają  ich  w  domach.  Dzieci  niepełnosprawne  w  znacznej 
mierze zyskały także pomoc rehabilitacyjną,  bowiem nieświadome naśladownictwo 
swoich  zdrowych  przyjaciół  z  gimnazjum  daje  wspaniałe  efekty  poprawy  stanu 
zdrowia.

• pilotażowy projekt pod tytułem  „Poczytanki”, polegający na czytaniu książek przez 
dzieci mające z tą czynnością problemy psom w bibliotekach i szkołach 

• programy zrealizowane:
„Bezpieczne  zachowania  w  stosunku  do  zwierząt” –  spotkania  z  ponad  5000 
dzieci i młodzieży 
„Pomóżmy Sobie” – program odbywający się w zakładzie poprawczym

• regularne  wyjazdy  do  Ośrodka  Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego  dla  Osób 
Niepełnosprawnych  w  Radwanowicach  celem  przeprowadzania  zajęć 
dogoterapeutycznych 

• uczestniczenie  w  corocznych  imprezach:  Ogólnopolskich  Dniach  Integracji 
„Zwyciężać mimo wszystko”, Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, 
organizowanych przez Fundację „Mimo Wszystko” Anny Dymnej 

• zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych w okresie wakacyjnym m.in. podczas Festiwalu 
Sportów Wodnych Osób Niepełnosprawnych w Giżycku

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA

adres 90-273 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 9
tel. (042) 661 80 52
faks (042) 682 60 40
e-mail fundacja@krwinka.org
strona internetowa www.krwinka.org
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 33 1440 1231 0000 0000 0184 1262
KRS 0000165702

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres działalności:

• pomoc dzieciom cierpiącym na choroby nowotworowe, zaspokajanie potrzeb związanych 
z  chorobą,  dofinansowywanie  leczenia  i  rehabilitacji, dofinansowywanie  pobytu  w 
szpitalu lub hotelu przyszpitalnym rodziców, refundacja kosztów przejazdów dzieci na 
trasie dom–klinika

• organizowanie bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych
• indywidualna  pomoc psychologiczna,  prawna,  medyczna  (onkologia)  oraz  z zakresu 

pomocy społecznej dla dzieci onkologicznie chorych i ich rodzin, aktywizacja na rzecz 
tworzenia  grup  wsparcia  psychologicznego  i  życiowego  w  ramach  projektu  „Punkt 
konsultacyjno-doradczy dla dzieci z chorobami nowotworowymi”

• wyrównywanie  szans edukacyjnych,  zmniejszenie  dysproporcji  edukacyjnych  uczniów 
dotkniętych  chorobami  nowotworowymi  z  woj.  łódzkiego  poprzez  dodatkowe zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, opiekę i doradztwo pedagogiczno-psychologiczne w ramach 
projektu „Mam szansę – program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Łodzi”

http://www.krwinka.org/
mailto:fundacja@krwinka.org


• opieka wolontaryjna nad dziećmi hospitalizowanymi w łódzkich dziecięcych oddziałach 
onkologicznych

• finansowanie lub dofinansowywanie zakupu urządzeń medycznych dla klinik i oddziałów 
onkologicznych, modernizacja oddziałów onkologii dziecięcej

• informowanie społeczeństwa o chorobach nowotworowych i znaczeniu ich wczesnego 
wykrywania

• edukacja społeczeństwa w zakresie  przeszczepów szpiku poprzez akcje  informacyjno-
edukacyjne (media, wydawnictwa), zachęcanie do honorowego, anonimowego dawstwa 
szpiku kostnego, rekrutacja dawców szpiku podczas organizowanych akcji połączona z 
pobraniem od  nich  próbek  krwi  w  celu  oznaczenia  antygenów  zgodności  tkankowej 
HLA, finansowanie kosztów powyższych badań

• podnoszenie  świadomości  społeczeństwa  na  temat  raka  szyjki  macicy  oraz 
niebezpieczeństwa  zarażeniem  wirusem  HPV:  organizowanie  spotkań  edukacyjnych 
lekarzy  z  uczniami,  rodzicami  i  nauczycielami  z  łódzkich  gimnazjów,  finansowanie 
szczepień uczennic I klas gimnazjów szczepionką przeciwko wirusowi HPV

• organizowanie  imprez  charytatywnych  i  integracyjnych,  m.in.  corocznych  Zjazdów 
Pacjentów Wyleczonych i w Trakcie Leczenia Choroby Nowotworowej

Fundacja Dzieciom ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ

adres 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5
tel. (022) 833 88 88
faks (022) 448 71 77 
e-mail fundacja@dzieciom.pl
strona internetowa www.dzieciom.pl
godz. działania pon.–pt. 7.00–16.00
nr konta 71 1240 1037 1111 0000 0693 2189
KRS 0000037904

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba nie posiada udogodnień przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 
udogodnienia są natomiast w ośrodku rehabilitacyjnym fundacji. 

Cele i zakres działań:

• ratowanie  życia  i  zdrowia  dzieci,  uczestniczenie  w ich  intelektualnym rozwoju w 
ramach Programu „Zdążyć z Pomocą”

• pozyskiwanie środków na leczenie i rehabilitację podopiecznych
• refundacja kosztów lekarstw, sprzętu medycznego
• pomoc w poprawie warunków bytowych dzieci
• zbiórki publiczne na rzecz podopiecznych
• obsługa księgowa ponad 8800 kont podopiecznych
• opieka nad 28 filiami na terenie kraju: placówkami leczniczymi,  rehabilitacyjnymi, 

hospicyjnymi, wychowawczymi
• prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji AMICUS 

o mieszczącego się przy ul. Słowackiego 12 w Warszawie 
o świadczącego bezpłatne usługi dla podopiecznych Fundacji
o a także odpłatne usługi dla wszystkich zainteresowanych osób

http://www.dzieciom.pl/
mailto:fundacja@dzieciom.pl


o W  ośrodku  jest  prowadzona  rehabilitacja  z  użyciem  kombinezonów  Adeli, 
metodą  NDT  Bobath,  metodą  Weroniki  Sherborne,  a  także  integracja 
sensoryczna.  Podopieczni  mogą  korzystać  m.in.  z  sali  doświadczania  świata, 
masażu leczniczego, naświetlań lampą Bioptron.

o W ośrodku jest prowadzona terapia logopedyczna oraz psychologiczna
• Fundacja  zapewniania  bezpłatne  zakwaterowanie  podopiecznym  i  ich  rodzicom, 

przyjeżdżającym z całej Polski na leczenie i rehabilitację w Warszawie
W ramach Fundacji działa:

• integracyjny Klub Myszki Norki dla dzieci lubiących czytać i pomagać rówieśnikom 
organizujący konkursy i imprezy dla dzieci

• Kino „Poza Ciszą i Ciemnością” – w ramach którego są organizowane projekcje 
filmów oraz pokazy spektakli teatralnych z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i 
napisami dla niesłyszących

• Fundacja  wydaje także literaturę dla dzieci,  kalendarze oraz kolekcjonerskie serie 
ksiąg  aforyzmów.  Dochód  z  ich  sprzedaży  jest  przeznaczony  na  działalność 
charytatywną

• na stronie www.bremo.pl odbywają się także charytatywne aukcje prac plastycznych

Fundacja Ewy Błaszczyk AKOGO?

adres 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 4
tel. (022) 832 19 13
faks (022) 832 87 34
e-mail fundacja@akogo.pl
strona internetowa www.akogo.pl
godz. działania pon.–pt. 9.00–17.00
nr konta 54 1440 1101 0000 0000 0566 9774
KRS 0000125054

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres działań:

• pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu
• budowa kliniki  „Budzik”  dla  dzieci  w śpiączce  przy Centrum Zdrowia Dziecka w 

Warszawie
• dodatkowa, specjalistyczna rehabilitacja dzieci i młodzieży w stanie apallicznym na 

Oddziale Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka i w miejscach ich zamieszkania
• pomoc psychologiczna dla rodzin i opiekunów dzieci po ciężkich urazach mózgu
• dyżury telefoniczne lekarzy i terapeutów – konsultacje dotyczące dzieci w śpiączce
• propagowanie najnowszych rozwiązań medycznych
• informowanie o osiągnięciach naukowych ze świata
• tworzenie w kraju systemowych rozwiązań prawno-medycznych dotyczących dzieci w 

śpiączce
• wspieranie  Oddziału  Neurologii  i  Rehabilitacji  Neurologicznej  Centrum  Zdrowia 

Dziecka 
• Fundacja prowadzi kampanię medialną pod hasłem „Budzimy do życia”

http://www.akogo.pl/
mailto:fundacja@akogo.pl
http://www.bremo.pl/


Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

adres 00-862 Warszawa, ul. Hoża 88
tel./faks (022) 628 22 65
e-mail fundacja@mazowiacy.com
strona internetowa www.  mazowiacy.com   
godz. działania pon.–pt. 9.00–17.00
 nr konta 45 1240 1066 1111 0010 0114 6715
KRS 0000110116

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
W siedzibie nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• podopieczni fundacji to osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia
Zakres działalności:
• wspieranie  działalności  i  inicjatyw  w  zakresie  upowszechniania  kultury  artystycznej  i 

twórczej osób niepełnosprawnych na rzecz ich adaptacji społecznej 
• terapia czynna, wszechstronnie stymulująca twórczo niepełnosprawnych do samodzielnego 

uprawiania przez nich kultury artystycznej
• tworzenie warunków do czynnej rehabilitacji poprzez działalność artystyczną
• rozszerzanie  działań  osób  niepełnosprawnych  w  amatorskich  zespołach  twórczości 

artystycznej
• zapewnienie  różnych  form  rehabilitacji  niepełnosprawnym  w  dziedzinie  krzewienia 

kultury artystycznej
• finansowanie  zakupu  instrumentów muzycznych,  sprzętu  audiowizualnego,  oświetlenia, 

strojów ludowych, kostiumów teatralnych, aparatury, sprzętu i dekoracji, niezbędnych do 
uprawiania amatorskiej działalności artystycznej w zespołach 

• promowanie i nagradzanie artystów niepełnosprawnych 
• prowadzenie:  Ogólnopolskiego  Teatru  Niepełnosprawnych  przy  Państwowym  Teatrze 

Ateneum  w  Warszawie,  Integracyjnego  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  „Mazowiacy”, 
Integracyjnego  Studia  Pantomimy,  Orkiestry  Kameralnej  „Mazowia”,  Ogólnopolskiej 
Sceny Muzyka Niepełnosprawnego przy Filharmonii Narodowej w Warszawie 

• wspieranie osób niepełnosprawnych uzdolnionych artystycznie znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej, przekazywanie im środków materialnych 

• zainteresowani mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, mailowo lub listownie 

Fundacja ks. Czesława Wali WYPRZEDZIĆ SWÓJ CZAS
adres 27-225 Pawłów, Kałków-Godów 84A
tel. (041) 247 03 10
faks (041) 247 03 20
e-mail biuro@wyprzedzicswojczas.pl
strona internetowa www.wyprzedzicswojczas.pl
godz. działania pon.–pt. 7.00 – 15.00
nr konta 88 1240 5035 1111 0000 5573 1669
KRS 0000267919

http://www.mazowiacy.com/


Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
W siedzibie nie ma udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres działań:

• finansowe,  merytoryczne  i  organizacyjne  wspieranie  form  świadczenia  pomocy 
zdrowotnej

• udzielanie  pomocy  finansowej,  merytorycznej,  organizacyjnej  i  psychologicznej 
nieuleczalnie i terminalnie chorym dzieciom

• udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi
• jednoczenie  ludzi  dobrej  woli  gotowych  udzielać  społecznie  powyższej  opieki  i 

pomocy
• upowszechnianie idei wolontariatu
• prowadzenie centrum wolontariatu medycznego i akcyjnego
• organizowanie obozów, imprez turystycznych i integracyjnych dla osób chorych i ich 

rodzin oraz dla wolontariuszy
• organizowanie  zbiórek  publicznych,  z  których  dochód  przeznaczany  jest  na  rzecz 

podopiecznych oraz cele statutowe
• organizowanie  imprez  artystycznych  i  kulturalnych,  w szczególności  o  charakterze 

charytatywnym
• pośrednictwo  w  udzielaniu  i  przekazywaniu  wsparcia  finansowego  i  rzeczowego 

osobom chorym i ich rodzinom
• realizowanie opieki pielęgniarsko-lekarskiej nad osobami chorymi i u schyłku życia
• prowadzenie  centrum  informacyjnego  z  zakresu  profilaktyki  zdrowotnej,  opieki 

paliatywnej, terapii przeciwbólowych
• budowa  w  Kałkowie-Godowie  Zakładu  Medycyny  Paliatywnej  i  Hospicyjnej  dla 

niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych pacjentów

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TACY SAMI

adres  20-019 Lublin, ul. Narutowicza 74A
tel./faks (081) 532 79 79
e-mail tacysami@neostrada.pl
nr konta 29 1050 1953 1000 0022 4413 4710
KRS 0000086057

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Cele i zakres działań:

• nieodpłatna  działalność  na  rzecz  szeroko  pojętej  rehabilitacji  dziecka 
niepełnosprawnego
• prowadzenie Ośrodka Terapeutycznego będącego



o specjalistyczną placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego dla dzieci z 
niepełnosprawnością intelektualną o różnej etiologii

o ośrodek oferuje:  indywidualną  terapię  mowy,  indywidualną  terapię  pedagogiczną, 
grupowe  zajęcia  terapii  zajęciowej  z  psychologiem,  plastykę,  muzykoterapię  z 
logorytmiką,  zajęcia  relaksacyjne  oraz  zajęcia  rekreacyjne,  na  które  składają  się 
wycieczki, wspólne wyjścia do kina i teatru

o dzieci otrzymują jeden posiłek (podwieczorek) 
o rodzice mogą korzystać z opieki psychologicznej w ramach grupy wsparcia
o wśród  wychowanków  jest  19  dzieci  z  Lublina  z  aktualnym  orzeczeniem  o 

niepełnosprawności
• prowadzenie Szkółki Niedzielnej, której celem jest:

o wparcie  dla  dzieci  z  upośledzeniem  umysłowym  z  orzeczeniem  o 
niepełnosprawności oraz ich rodzin z terenów wiejskich i małych miasteczek woj. 
lubelskiego 

o podnoszenie  wiedzy  rodziców  dotyczącej  prowadzenia  terapii  w  warunkach 
domowych 

o organizowanie spotkań w dni wolne od pracy (8 spotkań w roku)
o w szkółce prowadzone są zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą,  a także 

plastyka i muzyka 
o zajęcia instruktażowe dla rodziców 
o w  szkółce  opracowywane  są  indywidualne  wskazówki  do  prowadzenia  dalszej 

terapii w domu
• Fundacja organizuje imprezy integracyjne

    Fundacja Pomocy Dzieciom KOLOROWY ŚWIAT

adres 91-437 Łódź, ul. Kościelna 6
tel. (042) 640 67 05, (042) 640 67 09
tel./faks (042) 640 67 06
e-mail info@kolorowyswiat.org
strona internetowa www.kolorowyswiat.org
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 75 8784 0003 0005 0010 4260 0202
KRS 0000161880

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Zakres działań i cele:

• niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i chorym
• pozyskiwanie środków na leczenie i rehabilitację podopiecznych
• refundacja  kosztów  lekarstw,  sprzętu  medycznego,  udziału  w  turnusach 

rehabilitacyjnych, zabiegów leczniczych dla podopiecznych
• świadczenie  pomocy  rodzinom z  okolic  Łodzi  znajdującym  się  w trudnej  sytuacji 

materialnej 
• zbiórki publiczne na rzecz podopiecznych
• prowadzenie Niepublicznego „Kolorowego Przedszkola” dla Dzieci o Specjalnych 

Potrzebach  Rozwojowych,  które  realizuje  program  codziennych  zajęć  zgodnie  z 
metodą nauczania kierowanego



• budowa  Specjalistycznego  Ośrodka  Edukacyjno-Rehabilitacyjnego  „Kolorowy 
Dom” dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

• zakup bądź zbiórka żywności i przekazywanie jej na potrzeby podopiecznych
• organizowanie akcji charytatywnych i imprez okolicznościowych dla dzieci z okazji 

Świąt  Bożego  Narodzenia,  Świąt  Wielkanocnych,  Dnia  Dziecka,  rozpoczęcia  roku 
szkolnego

• organizowanie  sympozjów,  kongresów, kursów, szkoleń  i  wykładów związanych  z 
problemami dotyczącymi osób zaliczanych do grona podopiecznych Fundacji

• współpraca  z  organizacjami  administracji  samorządowej,  państwowej,  osobami 
prawnymi i fizycznymi, klubami sportowymi, stowarzyszeniami w kraju i za granicą

• dofinansowywanie kolonii, zjazdów, wycieczek, obozów dla podopiecznych
• organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym AMI

adres 98-220 Zduńska Wola, ul. Sienkiewicza 10
tel. 0 504 204 890, 0 501 033 342
e-mail fundacja.ami@ami.org.pl, fundacja.ami@wp.pl
strona internetowa www.ami.org.pl
godz. działania pon.–pt. 9.00–16.00

nr konta 35 9279 0007 0031 9870 2000 0010
KRS 0000246136

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• Fundacja prowadzi 
Akademię Rozwoju i Integracji Odruchów AMI
w Zduńskiej Woli adres: ul. Przemysłowa 40, kod pocztowy 98-220 
Zakres działań: 

• rehabilitacja  dzieci  niepełnosprawnych  nowoczesnymi  metodami,  m.in.  wg 
metody dr Swietłany Masgutowej, PNF, terapia behawioralna, kynoterapia

• edukacja rodziców mająca na celu przygotowanie ich do pracy z dziećmi
• kynoterapia  w placówkach,  na  turnusach  rehabilitacyjnych  w ośrodkach,  gdzie 

możliwe i wskazane jest prowadzenie terapii z udziałem zwierząt
•  pozyskiwanie środków na rehabilitację podopiecznych
• zajęcia  dla  dzieci  zdrowych,  mające  na  celu  rozwój  sfery  intelektualnej  oraz 

ruchowej
• współpraca  z  Międzynarodowym Instytutem dr  Swietłany  Masgutowej,  którego 

fundacja jest Oddziałem Regionalnym, współorganizowanie z Instytutem szkoleń 
z nowoczesnych form rehabilitacji

• działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, w szczególności 
osób  z  upośledzeniem  umysłowym  oraz  takich,  których  niepełnosprawność 
powstała w wyniku wypadków komunikacyjnych

• udział w wystawach i targach
• realizowane projekty:

„Nowoczesne metody rehabilitacji dla rodziców dzieci niepełnosprawnych” – 
projekt polega na uczeniu rodziców, jak pracować z dzieckiem w domu

http://www.ami.org.pl/
mailto:fundacja.ami@ami.org.pl


„Bezpieczny kontakt z psem” – czyli podniesienie poziomu wiedzy dzieci 
uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w gm. 
Zduńska Wola na temat bezpiecznych kontaktów ze zwierzętami
„Kynoterapia – nadzieją na lepszy start” – obejmująca zajęcia edukacyjne z 
udziałem psów terapeutów dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi
„Kynoterapia w rehabilitacji dzieci z wyzwaniami rozwojowymi” – będąca 
cyklem zajęć dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych
Oraz „Dajmy dzieciom przyszłość” – projekt w ramach którego prowadzone są 
zajęcia rehabilitacyjne nowoczesnymi metodami dla dzieci niepełnosprawnych 
w Akademii Rozwoju AMI 

Fundacja POMÓŻ IM 
na rzecz Dzieci z Chorobami Nowotworowymi i Hospicjum dla Dzieci

adres 15-117 Białystok, ul. Wasilkowska 37/2
tel./faks (085) 679 24 24
e-mail pomozim@o2.pl
strona internetowa www.pomozim.bialystok.pl
godz. działania pon.–pt. 9.00–16.00 
nr konta 44 1160 2202 0000 0000 9776 5536
KRS 0000288520

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres działań:

• wspieranie  pracy  służb  medycznych  w  dążeniu  do  stworzenia  warunków 
wszechstronnego leczenia i rehabilitacji dzieci cierpiących na choroby nowotworowe

• udzielanie  pomocy  rodzinom  dzieci  w  zaadoptowaniu  się  do  nowej  sytuacji 
spowodowanej chorobą dziecka

• nieodpłatne  wspieranie  i  świadczenie  opieki  paliatywnej  nad  dziećmi,  młodzieżą  i 
młodymi dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie

• nieodpłatna  pomoc  i  wspieranie  w żałobie  rodzin  dzieci,  młodzieży  oraz  młodych 
dorosłych 

• Fundacja prowadzi także Białostockie Hospicjum dla Dzieci, którego cele to:
o opieka nad nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich domach
o zapewnienie niezbędnej aparatury medycznej
o rehabilitacja
o oraz pomoc lekarska, pielęgniarska, psychologiczna, socjalna i duchowa 

Fundacja TUS

adres 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 29A 
tel./faks (022) 852 01 82
e-mail tus@tus.org.pl
strona internetowa www.tus.org.pl
godziny działania pon.–pt. 9.00–16.00
nr konta 36 1160 2202 0000 0001 3715 0396

http://www.tus.org.pl/
mailto:tus@tus.org.pl
http://www.pomozim.bialystok.pl/
mailto:pomozim@o2.pl


KRS 0000138121

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego
siedziba jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres działań:

• aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych
• podnoszenie  świadomości  pracodawców  w  zakresie  zatrudniania  osób 

niepełnosprawnych
• doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
• badanie  skuteczności  działań  instytucji  samorządowych  na  rzecz  osób 

niepełnosprawnych
• pomoc  organizacjom  i  instytucjom  w  tworzeniu  aktów  prawnych  dotyczących 

przeciwdziałania  wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych,  m.in.  poprzez 
realizację projektu Agenda 22

• opracowanie i bieżąca aktualizacja Niepełnosprawnika po Warszawie – internetowej 
bazy  danych  skupiającej  informacje  o  przystosowaniu  obiektów  użyteczności 
publicznej  do  potrzeb  osób  z  różnymi  rodzajami  niepełnosprawności.  Baza  jest 
dostępna poprzez stronę www.mobidat.pl

• Fundacja prowadzi Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych. 
• Działające  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  bez  względu  na  rodzaj  i  stopień 

niepełnosprawności, z woj. mazowieckiego
o W centrum można bezpłatnie skorzystać z :

pośrednictwa pracy 
konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego
pomocy w pisaniu cv i listu motywacyjnego
poradnictwa  prawnego  w  zakresie  spraw  regulowanych  zapisami  ustawy  o 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych

o Warunkiem skorzystania z usług centrum jest wypełnienie ankiety dostępnej na 
stronie internetowej

o konsultacje są udzielane w siedzibie Fundacji, a także telefonicznie lub mailowo: 
pod adresem centrumkarier@tus.org.pl

Fundacja UŚMIECH DZIECKA TO NASZ CEL

adres 26-300 Opoczno, pl. Kościuszki 15A
tel. (044) 755 34 40
e-mail marysiaanusia@wp.pl
godz. działania pon., śr., czw. 9.00–18.00, wt. 15.00–19.00, pt. 9.00–15.00
nr konta 42 8992 0000 0032 9084 2000 0010
KRS 0000212766

Fundacja posiada siedzibę dostępną dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres działań:

• niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom (w wieku do 21 lat) przewlekle chorym, 
niepełnosprawnym psychicznie i fizycznie 

http://www.mobidat.pl/


• organizowanie ciągłej wszechstronnej, kompleksowej rehabilitacji
• rehabilitacja ruchowa, społeczna i psychiczna
• zajęcia z psychologiem i logopedą 
• wycieczki turystyczne dla dzieci niepełnosprawnych 
• imprezy  integracyjne,  spotkania  wigilijne,  zabawy  mikołajkowe,  oraz  akcje  pod 

hasłem  ,,Inny nie znaczy gorszy” a także ,,Jesteśmy razem”.

Fundacja DOM W ŁODZI

adres 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 13 
tel. (042) 678 01 00, 0 509 394 794
e-mail pomoc@domwlodzi.org
strona internetowa www.domwlodzi.org
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00 
nr konta 62 1020 3408 0000 4302 0171 6018
KRS 0000263103

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 

• stworzenie i prowadzenie jedynego w Polsce Domu Dziecka dla Dzieci Chorych, w 
którym dzieci zaznają bliskości i miłości,  otrzymują szansę na szczęśliwe i zdrowe 
życie

• zapewnianie całodobowej opieki pedagogicznej, pielęgniarskiej i medycznej
• zapewnianie intensywnej rehabilitacji psychologicznej, ruchowej, logopedycznej oraz 

hipoterapii
• aktywne działania na rzecz porzuconych, niepełnosprawnych dzieci mieszkających na 

terenie woj. łódzkiego
• prowadzenie programów wyrównujących zaległości dzieci w nauce
• umożliwianie  dzieciom  prawidłowego  rozwoju  w  małej,  ciepłej,  prawie  rodzinnej 

społeczności
• współpraca  z  wolontariuszami,  akcje  zachęcające  ludzi  do podjęcia  współpracy na 

zasadach wolontariatu
• bezpłatne, kompleksowe szkolenia dla wolontariuszy
• informowanie społeczność lokalnej o potrzebach ciężko chorych, porzuconych dzieci
• poszukiwanie rodzin adopcyjnych lub zastępczych dla podopiecznych
• organizacja imprez integracyjnych – w 2009 roku były to: 

Indiański Dzień Dziecka – impreza integrująca niepełnosprawnych mieszkańców 
Domu Dziecka ze społecznością lokalną 
Lato  w  Rytmie  Hip-Hop  –  bezpłatne  półkolonie  dla  dzieci  mieszkających  w 
ośrodkach  opiekuńczo-wychowawczych  oraz  dla  dzieci  wychowujących  się  w 
swoich rodzinach
Morska  Przygoda  –  bezpłatne  2-tygodniowe  kolonie  nad  morzem  dla 
niepełnosprawnych i zdrowych dzieci z woj. łódzkiego
Z Kopyta  Kulig Rwie! – impreza integrująca niepełnosprawnych mieszkańców 
Domu Dziecka ze społecznością lokalną

Fundacja FUGA MUNDI

http://www.domwlodzi.org/


adres 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 20B
tel. (081) 534 26 01
faks (081) 534 83 76
e-mail ffm@ffm.pl
strona internetowa www.ffm.pl
godz. działania pon.–pt. 9.00–17.00 
nr konta 18 1240 2382 1111 0000 3901 9318
KRS 0000106416

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• wyrównywanie  szans  osób  niepełnosprawnych  i  osób  należących  do  grup 
dyskryminowanych  i  wykluczonych  społecznie  oraz  pomoc  ich  rodzinom poprzez 
prowadzenie  kompleksowej  rehabilitacji  medycznej,  fizycznej,  psychicznej, 
społecznej  i  zawodowej,  zgodnej  z  najnowszymi  standardami  krajowymi  i 
międzynarodowymi

• prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego
szkolenia i kursy zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz dla pracowników 
urzędów i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych (urzędy pracy, 
ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe)
szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych prowadzone głównie w zakresie 
umiejętności  informatycznych,  zgodnych  z  Europejskim  Certyfikatem 
Umiejętności Komputerowych

• prowadzenie Agencji Zatrudnienia, oferującej porady psychologa, prawnika, doradcy 
zawodowego, pośrednika pracy, specjalisty ds. rehabilitacji zawodowej, specjalisty z 
zakresu rozwoju zawodowego

• realizowane projekty:
„Potrafisz”  –  multimedialne  przedsięwzięcie  mające  na  celu  podejmowanie 
społecznej dyskusji dot. najistotniejszych zagadnień z zakresu spraw społecznych, 
publikowanie  w  środkach  społecznego  przekazu  materiałów  promujących  i 
rozwijających  ideę  ekonomii  społecznej,  promujących  aktywność  i  pozytywny 
wizerunek osób z  niepełnosprawnością  poprzez ukazywanie  ich  osiągnięć  oraz 
potencjału społecznego i zawodowego
„Mapa drogowa do pracy”  – prowadzenie  agencji  zatrudnienia  i  pośrednictwa 
pracy, udzielanie fachowej i kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym 
w  podjęciu  i  utrzymaniu  zatrudnienia  oraz  wsparcie  rozwoju  i  awansu 
zawodowego  tych  osób,  udzielanie  wsparcia  informacyjnego  i  doradczego 
pracodawcom, zainteresowanym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT

adres 00-973 Warszawa, al. Bohaterów Września 9
tel. (022) 576 18 79, 0 606 75 75 85
faks (022) 576 18 78
e-mail fundacja@trakt.org.pl

trakt1@neostrada.pl        

mailto:trakt1@neostrada.pl
mailto:fundacja@trakt.org.pl
http://www.ffm.pl/
mailto:ffm@ffm.pl


strona internetowa www.trakt.org.pl
nr konta 70 1240 5989 1111 0000 4765 4631
godz. działania pon.–pt. 10.00–15.00
KRS 0000230693

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• przeciwdziałanie izolacji społecznej niewidomych i słabowidzących, w szczególności 
nowo  ociemniałych  i  tracących  wzrok,  wspieranie  rozwoju  efektywnej 
samoprezentacji tych osób

• wypracowywanie  rozwiązań  prawnych,  organizacyjnych,  metodologicznych  i 
programowych rehabilitacji, pomocy medycznej, szczególnie okulistycznej

• działania w zakresie edukacji, zatrudnienia, pomocy socjalnej
• udostępnianie  informacji  o  najnowszych  osiągnięciach  w rehabilitacji  i  kształceniu 

osób niewidomych i słabowidzących, dążenie do certyfikacji usług rehabilitacyjnych, 
sprzętu rehabilitacyjnego, programów komputerowych

• prowadzenie Tyflologicznego Klubu Dyskusyjnego
• prowadzenie Internetowego Serwisu Informacyjno-Poradniczego
• wydawanie miesięcznika „Biuletyn Informacyjny Trakt” i in. publikacji 
• szkolenia rehabilitacyjne dla osób z uszkodzonym narządem wzroku
• opracowywanie i wydawanie map i planów miast dla niewidomych i słabowidzących 

(mapa Unii Europejskiej, cztery różne plany Warszawy, w tym dwa obejmujące całą 
aglomerację warszawską, plany Płocka w różnych ujęciach tematycznych)

• wraz z Instytutem Maszyn Matematycznych praca nad umożliwieniem niewidomym i 
słabowidzącym  korzystania  z  ogólnodostępnej  prasy  poprzez  ściąganie  z  Internetu 
odpowiednio opracowanych treści czasopism w formacie możliwym do odczytu przez 
narzędzia, których osoby te używają w swoich komputerach 

• kontakt telefoniczny i mailowy

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU

adres 03-291 Warszawa, ul. Św. Wincentego 92
tel./faks (022) 814 59 76
tel. (022) 674 09 66
e-mail fundacja@hejkoniku.org.pl 

asystent@hejkoniku.org.pl
strona www    www.hejkoniku.org.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
KRS 0000145797

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• inicjowanie,  wspieranie,  wdrażanie  różnorodnych  form  aktywizacji  społecznej  i 
zawodowej, rehabilitacji oraz integracji osób niepełnosprawnych, dorosłych i dzieci

• prowadzenie  stałych  zajęć  hipoterapii  przez  wykwalifikowanych  hipoterapeutów, 
realizowanie programu rehabilitacji zleconej przez lekarza

http://www.hejkoniku.org.pl/
mailto:asystent@hejkoniku.org.pl
mailto:fundacja@hejkoniku.org.pl


• prowadzenie  działalności  w  zakresie  sportu  i  rekreacji  osób  niepełnosprawnych: 
jeździecki klub sportowy, szkolenia zawodników, treningi przygotowujące do startu w 
zawodach

• organizacja i prowadzenie imprez i obozów integracyjnych w siedzibie i poza siedzibą 
Fundacji

• realizowane programy:
o program rehabilitacji metodą hipoterapii – dla dzieci i dorosłych osób z różnymi 

rodzajami niepełnosprawności 
o program usług trenera pracy – realizowany w działającym w Fundacji Centrum 

Aktywizacji  Społecznej  i  Zawodowej  Osób  Niepełnosprawnych  RAZEM,  dla 
osób  z  różnymi  niepełnosprawnościami,  które  otrzymują  też  pomoc 
psychologiczną,  usługi  doradcy  zawodowego,  uczestniczą  w  warsztatach 
aktywizacji społecznej i zawodowej oraz w grupach wsparcia 

o program usług asystenta ON  – oferowanie usług profesjonalnych asystentów

Fundacja POMOCNA RĘKA

adres 05-270 Marki, ul. Lisa-Kuli 7
tel. (022) 428 40 08 
faks (022) 781 37 11
e-mail fundacja_pomocna_reka@interia.pl
strona internetowa www.pomocnareka.org.pl
nr konta 93 1050 1025 1000 0090 6128 0575
godz. działania pon.–czw. 11.00–18.00, pt. 11.00–16.00
KRS 0000236087

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• pomoc i wsparcie dla dzieci i młodzieży z  niepełnosprawnością i ich rodzin 
• wspomaganie osób niezaradnych życiowo
• prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
• organizowanie  i  prowadzenie  zajęć  terapeutycznych  dla  dzieci  i  młodzieży 

niepełnosprawnych
arteterapia
muzykoterapia
dogoterapia
zajęcia relaksacyjne metodą Weroniki Sherborne
zajęcia wg metody dobrego startu
rehabilitacja ruchowa
EEG Biofeedback 

• udostępnianie usług asystenta osoby niepełnosprawnej dla dzieci i młodzieży
• promowanie idei integracji poprzez sztukę
• inicjowanie  i  organizacja  szkoleń  dla  kadry,  rodziców  i  opiekunów  osób 

niepełnosprawnych
• prowadzenie Biura Pomocy Obywatelskiej – bezpłatne porady prawne, psychologiczne, 

pedagogiczne i eksperckie

http://www.pomocnareka.org/


• organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
• prowadzenie banku żywności dla podopiecznych

Fundacja POMÓŻMY POTRZEBUJĄCYM

adres 20-022 Lublin, Okopowa 6/14
tel. (081) 536 90 01
e-mail maria.waw@op.pl
godz.  działania pon.–pt. 9.00–12.30 
nr konta 53 1240 2500 1111 0010 0568 3302
KRS 0000229059

siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

• działania  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  i  poszkodowanych  w  wypadkach 
komunikacyjnych

• pomoc w rehabilitacji i leczeniu
• integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
• działania  na  rzecz  spójności  społecznej,  aktywizacji  zawodowej  oraz  budowy 

społeczeństwa obywatelskiego
• pozyskiwanie środków na leczenie i rehabilitację
• dofinansowywanie dwutygodniowych turnusów rehabilitacyjnych 
• zakup sprzętu medycznego dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych 

i dla szpitali
• prowadzenie indywidualnych kont dla podopiecznych, obsługa księgowa kont 
• wspieranie instytucji ochrony zdrowia 

Hipoterapeutyczne Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

adres 28-100 Busko-Zdrój, Wolica 23 
tel. (041) 378 74 67, 0 509 224 553
e-mail florena@neostrada.pl
godz. działania codziennie 10.00–18.00
nr konta 75 1060 0076 0000 3200 0054 7696
KRS 0000017975

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• organizowanie nieodpłatnych zajęć hipoterapii dla osób niepełnosprawnych 
• zbieranie funduszy na refundowanie zajęć hipoterapii
• organizowanie zajęć rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych
• organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży
• popieranie  i  upowszechnianie  hipoterapii  jako  metody  rehabilitacyjnej  oraz 

korzystnego  oddziaływania  pedagogicznego  w  wybranych  schorzeniach  dzieci, 
młodzieży i dorosłych 

• pomoc w adaptacji osób niepełnosprawnych w środowisku ludzi zdrowych
• nawiązywanie współpracy z różnymi fundacjami i sponsorami

mailto:florena@neostrada.pl


• współpraca z placówkami medycznymi oraz ośrodkami rehabilitacyjnymi
• informowanie środowiska medycznego o możliwościach i osiągnięciach hipoterapii 

Integracyjne Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe CULANI

adres 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 3 
tel. 0 662 383 252, 0 606 514 645
e-mail culani@wp.pl
strona internetowa www.culani.org.pl
nr konta 81 2030 0045 1110 0000 0122 6570 
KRS 0000010104

status organizacji pożytku publicznego
siedziba i obiekty sportowe dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność  na  terenie  Polski,  głównie  w  Warszawie  i  Krakowie,  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych 

• rehabilitacja poprzez sport i inne formy aktywności (rekreacja, kultura)
• integracja ze społeczeństwem na płaszczyźnie sportu, rekreacji i aktywności
• wspieranie  osób  niepełnosprawnych  w  dążeniu  do  niezależności,  samodzielności  i 

sukcesów
• sekcja szermierki na wózkach 
• sportowa integracyjna sekcja pływacka
• zajęcia na basenie (rekreacja i rehabilitacja)
• sekcja wędkarska (rekreacja i sport)
• sekcja sportowa curlingu na wózkach
• sekcja gry w boccia
• indywidualna opieka rehabilitantów 
• organizacja integracyjnych imprez rekreacyjno-kulturalnych, turniejów sportowych o 

zasięgu lokalnym i ogólnopolskim
• turystyka  krajowa  i  zagraniczna  dla  osób  niepełnosprawnych,  obozy  sportowe, 

rehabilitacyjne, szkoleniowe
• integracyjne imprezy wędkarskie
• rozwijanie zainteresowań
• aktywny, przyjazny wypoczynek z udziałem fachowej kadry, trenerów i wolontariuszy
• szansa na samodzielne realizowanie marzeń i wyzwań
• możliwość korzystania z wymienionych aktywności jako formy rehabilitacji, rekreacji 

lub sportowego wyzwania zakończonego na podium

Józefowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA

adres 23-460 Józefów, ul. Miszki Tatara 1/3 
tel./faks  (084) 687 93 70
e-mail nadzieja.jozefow@tlen.pl
strona internetowa www.nadzieja-jozefow.pl

http://www.nadzieja-jozefow.pl/
mailto:nadzieja.jozefow@tlen.pl


nr konta 72 9644 1033 2007 3301 3020 0001
KRS 0000332500

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• pomoc  osobom  niepełnosprawnym,  starszym,  dzieciom,  osobom  biednym, 
zagrożonym patologiami i wykluczeniem społecznym 

• rewalidacja osób niepełnosprawnych, poprawa ich warunków socjalno-bytowych
• aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych
• ochrona i promocja zdrowia
• prowadzenie zajęć integracyjnych z niepełnosprawnymi, a także ze zdrowymi dziećmi, 

poprawa ich szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań i talentów artystycznych
• szkolenia dla osób niepełnosprawnych 
• profilaktyka uzależnień od alkoholu i środków odurzających, zapobieganie patologiom 

społecznym
• współpraca  z  władzami  samorządowymi,  powiatowymi,  wojewódzkimi, 

organizacjami pozarządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami 
• wspieranie instytucji udzielających pomocy najuboższym mieszkańcom gm. Józefów 
• wspieranie i realizacja inicjatyw mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości, działań 

kulturalnych,  ekonomicznych,  turystycznych,  edukacyjnych,  sportowych,  ochrony 
środowiska i tradycji kulturowych

• wyzwalanie  inicjatyw  i  ofiarności  społecznej,  wspierającej  działalność  szkół  i 
placówek oświatowo-wychowawczych

• punkt  pozyskiwania  i  przekazywania  sprzętu  dla  niepełnosprawnych  (wózki,  kule, 
balkoniki) oraz sprzętu RTV

• Punkt Doraźnej Pomocy Formalno-Prawnej: poradnictwo socjalno-prawne, pomoc 
w załatwianiu formalności urzędowych, w gromadzeniu i wypełnianiu dokumentów

• przy Stowarzyszeniu działa Dziecięcy Zespół Wokalny „Uśmiech”

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

adres 01-441 Warszawa, ul. Deotymy 41 
tel. (022) 877 15 90
tel./faks (022) 837 42 61 
e-mail ksnaw@ksnaw.pl
strona internetowa www.ksnaw.pl
godz. działania pon.–pt. 9.00–16.00 
nr konta 28 1680 1248 0000 3000 0471 1423
KRS 0000215585

status organizacji pożytku publicznego

http://www.ksnaw.pl/
mailto:ksnaw@ksnaw.pl


siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo, obiekty dostępne dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo

• otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie 
im pomocy

• działalność  skierowana  głównie  ku  osobom  z  niepełnosprawnością  intelektualną, 
osoby z niepełnosprawnością ruchową tworzą jeden z oddziałów KSN AW

• szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze sprawnymi
• wdrażanie kompleksowego programu rehabilitacji
• Stowarzyszenie prowadzi: 

o Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
Blizne Jasińskiego, ul. Kopernika 10, tel./faks (022) 722 06 40 
program wczesnej interwencji
dla dzieci do 14 roku życia 

o Warsztaty Terapii Zajęciowej
Warszawa, ul. Deotymy 41, tel./faks (022) 837 92 34
Warszawa, ul. Karolkowa 71, tel./faks (022) 862 41 06
Milanówek, ul. Spacerowa 1A, tel. (022) 724 97 48
Piaseczno, ul. Modrzewiowa 2, tel./faks (022) 750 09 71

o Środowiskowy Dom Samopomocy 
Podkowa Leśna, ul. Błońska 46/48, tel./faks (022) 759 22 08

o Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
Milanówek, ul. Piasta 5, tel. (022) 724 98 52, faks (022) 755 83 90 

• zgłoszenia: osobiście w biurze, w placówkach, na spotkaniach w każdą 2. niedzielę 
miesiąca  o  godz.  13.00  w  kościele  św.  Józefa  (dolnym)  przy  ul.  Deotymy  41  w 
Warszawie, także telefonicznie i mailowo

Klub Sportowy Niepełnosprawnych START

adres 00-375 Warszawa, ul. Smolna 11
tel./faks (022) 826 54 10
e-mail ksnstartwaw@wp.pl
strona internetowa www.ksn.waw.pl
godz. działania pon.– pt. 10.00–16.00  
nr konta 90 1540 1157 2115 6680 9799 0001 
KRS 0000070166 

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i turystyki ze szczególnym uwzględnieniem 
osób niepełnosprawnych

• prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych posiadających dysfunkcję 
narządu ruchu lub wzroku w sekcjach:

koszykówki na wózkach
piłki siatkowej na siedząco
pływania
tenisa stołowego
tenisa na wózkach



łucznictwa
żeglarstwa

• udział w całorocznej rywalizacji sportowej osób niepełnosprawnych
• organizowanie zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych 
• organizowanie rejsów morskich dla osób niepełnosprawnych
• prowadzenie  zajęć  rekreacyjnych  z  zakresu  pływania  przeznaczonych  dla 

niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy posiadających dysfunkcję narządu ruchu

Klub Sportowy Niewidomych OMEGA 

adres 91-403 Łódź, ul. Tamka 16
adres korespondencyjny 93-329 Łódź, ul. Ogniskowa 5/58 
tel. 0 602 627 221
e-mail wsajdych@grs.net.pl, sgomega@tlen.pl 
strona internetowa www.ksnomega.pl 
nr konta 94 1020 3378 0000 1502 0089 5920
KRS 0000113467

siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• propagowanie,  organizowanie  i  rozwijanie  kultury  fizycznej,  sportu,  rehabilitacji, 
turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niewidomych i słabowidzących

• poprawianie kondycji fizycznej, przełamywanie barier psychologicznych i integracja 
osób  z  deficytami  wzroku  ze  środowiskiem  ludzi  pełnosprawnych  przez  sport  i 
turystykę

• sekcje sportowe:
szachy
turystyka
brydż sportowy
kolarstwo tandemowe
sporty letnie
warcaby 100-polowe
kręgle
pływanie
sporty zimowe
taniec sportowy
strzelectwo

• członkowie klubu biorą w turniejach polskich i międzynarodowych
• w ramach Klubu działa  Szkolne Koło Klubu – prowadzenie cyklicznych zajęć dla 

dzieci i młodzieży z takich dyscyplin, jak: 
kręgle
taniec sportowy
pływanie
szachy

• członkowie  Koła  uczestniczą  w  licznych  wyjazdach  turystycznych  m.in.  w 
sportowych obozach letnich i zimowych oraz w rajdach

• spotkania  informacyjne  Klubu  –  w  każdą  drugą  środę  miesiąca  o  godz.  15.30  w 
świetlicy Zarządu Okręgu Łódzkiego PZN przy ul. Więckowskiego 13 w Łodzi

mailto:wsajdych@grs.net.pl


Krajowe Towarzystwo Autyzmu 
Oddział w Białymstoku 

adres 15-338 Białystok, ul. Pułaskiego 96 
tel. (085) 749 78 72
faks (085) 749 78 71
e-mail ktabialystok@poczta.onet.pl
strona internetowa www.ktabialystok.republika.pl
nr konta 51 1500 1344 1213 4000 8481 0000
KRS 0000039753

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• Towarzystwo prowadzi 
Ośrodek Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży z Cechami 
Autyzmu
Szkołę Podstawową Nr 10 dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu 
Gimnazjum Specjalne Nr 10

stała forma rehabilitacji dla dzieci i młodzieży w wieku 4–19 lat z autyzmem i 
innymi  sprzężonymi  zaburzeniami  (upośledzenie  umysłowe,  padaczka,  deficyty 
wzroku)
zajęcia terapeutyczno-edukacyjne
realizacja obowiązku szkolnego
wychowanie przedszkolne
nauka w zespole rewalidacyjnym

• Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem 
Aspergera z woj. podlaskiego

diagnozy 
terapia indywidualna
zajęcia grupowe dla dzieci  i  młodzieży:  ruch rozwijający Weroniki  Sherborne, 
trening umiejętności społecznych
dla rodziców zajęcia grupowe z eliminowania zachowań trudnych według metody 
C. Sutton

• organizowanie  imprez  integracyjnych,  spotkań  choinkowych,  krajoznawczych 
wycieczek autokarowych

• Forum Rodziców – link podany na stronie internetowej Towarzystwa

Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział Lublin

adres 20-319 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 20
tel./faks (081) 444 34 20
e-mail kta.lublin@wp.pl
strona internetowa www.kta.lublin.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 27 1020 3150 0000 3002 0030 5441
KRS 0000055648

http://WWW.kta.lublin.pl/
mailto:kta.lublin@wp.pl


status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• skupianie rodziców i terapeutów działających na rzecz osób z autyzmem na terenie 
Lubelszczyzny 

• współdziałanie  z  władzami  państwowymi  i  samorządowymi  oraz  organizacjami 
politycznymi i społecznymi na rzecz osób z autyzmem

• aktywizacja  środowiska  i  podnoszenie  świadomości  odnośnie  potrzeb  osób 
z autyzmem

• prowadzenie  usług  diagnostyczno-terapeutycznych  i  edukacyjnych  dla  osób 
dotkniętych autyzmem

• prowadzenie doradztwa i poradnictwa dla rodzin, organizacji i instytucji zajmujących 
się osobami z autyzmem

• organizowanie i prowadzenie placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem
• organizowanie  imprez  okazjonalnych,  turnusów  rehabilitacyjnych,  zabaw 

integracyjnych
• tworzenie wydawnictw fachowych, organizowanie narad, konferencji
• merytoryczne  kształcenie  kadry  zajmującej  się  osobami  z  autyzmem,  szkolenie 

wolontariuszy
• Punkt  Diagnostyczno-Terapeutyczny  dla  Osób  z  Autyzmem  i  Ich  Otoczenia 

Społecznego 
o diagnoza i terapia małych dzieci
o zajęcia edukacyjno-uspołeczniające dla młodzieży:  zajęcia indywidualne 

z logopedą,  pedagogiem,  psychologiem,  ćwiczenia  grupowe:  zajęcia 
klubowe, trening umiejętności społecznych, oraz dogoterapia, hipoterapia, 
basen 

• oferta  dla  dorosłych  osób  z  autyzmem  –  realizowany  we  współpracy  z  Fundacją 
SYNAPSIS pilotażowy projekt systemowy „Wsparcie osób z autyzmem”

o bezpośrednia praca z osobami z autyzmem 
o współpraca  w  skali  ogólnopolskiej  nad  wypracowaniem  koncepcji 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem 
o analiza  sytuacji  osób  z  autyzmem  w  skali  regionu,  kraju,  analiza  ich 

potrzeb i kompetencji pracowniczych 
o budowanie systemu wsparcia dotyczącego aktywizacji zawodowej

 
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

adres 20-043 Lublin, Al. Racławickie 44D
tel./faks (081) 532 83 46
e-mail lfoon@lfoon.lublin.pl
strona internetowa www.lfoon.lublin.pl
godz. działania pon.–pt. 9.00–13.00
nr konta 13 1240 2382 1111 0000 3895 1314 
KRS 0000012639

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

http://www.lfoon.lublin.pl/
mailto:lfoon@lfoon.lublin.pl


• związek 50 stowarzyszeń osób niepełnosprawnych
• działalność na rzecz integracji środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych, 

wspieranie i promowanie ich dążeń 
• reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych 

i samorządowych
• prowadzenie  Wojewódzkiej  Sieci  Informacyjno-Doradczej  dla  Osób 

Niepełnosprawnych (WSIDON): 10 punktów w woj. lubelskim we współpracy 
z organizacjami osób niepełnosprawnych

• Agencja  Pośrednictwa  Pracy  i  Doradztwa  Personalnego  dla  Osób 
Niepełnosprawnych

20-071 Lublin, ul. Nałęczowska 30
tel./faks (081) 533 10 22
e-mail: biuro-karier.lfoon@neostrada.pl
czynne: pon.–pt. 8.00–16.00

• sieć  Biur  Karier (w  tym  2  na  terenach  wiejskich),  oferujących  pomoc 
psychologa, doradcy zawodowego i pośrednika pracy

• realizowane projekty:
„Dla  zdrowia  i  urody  życia”  –  szkolenia  dla  matek  dzieci 
niepełnosprawnych, chcących powrócić na rynek pracy
„Europejska  Sieć  Mamed”  –  współpraca  międzynarodowa  dotycząca 
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

• działalność  szkoleniowa  dla  osób  niepełnosprawnych,  w  tym  kursy 
komputerowe dla niepełnosprawnych dzieci, kończące się egzaminem ECDL

• Biuletyn Informacyjny www.siec.info.pl
• konkursy: plastyczny, fotograficzny, poezji, promujące działalność artystyczną 

osób niepełnosprawnych
• organizowanie  dorocznej  konferencji  „Niepełnosprawna  Rzeczywistość”, 

podsumowującej miniony rok
• doroczne wyróżnienia dla osób szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz 

środowiska osób niepełnosprawnych

Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

adres 20-205 Lublin, ul. Towarowa 19
tel./faks (081) 444 45 44
e-mail lsa@lsa.lublin.pl
strona internetowa www.lsa.lublin.pl
godz. działania pon.–pt. 7.00–17.00
nr konta 93 1240 1503 1111 0000 1753 1579
KRS 0000007966

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność  na  rzecz  osób  dotkniętych  chorobą  Alzheimera  i  pokrewnymi 
schorzeniami, polegającymi na postępujących zaburzeniach pamięci i powodującymi 
całkowite uzależnienie chorego od opiekuna

• upowszechnianie  wiedzy  o  chorobie  Alzheimera,  walka  o  godność  osób  chorych, 
starania o wyższy standard życia chorych, wspieranie chorych i ich opiekunów

http://www.lsa.lublin.pl/
http://www.siec.info.pl/
mailto:biuro-karier.lfoon@neostrada.pl


• pomoc w codziennym sprawowaniu opieki nad chorym członkiem rodziny poprzez: 
o prowadzenie  Środowiskowego  Domu Samopomocy  dla  Osób  z  Chorobą 

Alzheimera  MEFAZJA,  zapewniającego  fachową  opiekę  pielęgniarsko-
terapeutyczną, poprawiającą kondycję fizyczną i uaktywniającą pamięć

o szkolenia
o konsultacje lekarza specjalisty i psychologa
o prowadzenie okresowych badań wczesnego wykrywania zaburzeń pamięci
o opracowywanie  i  wydawanie  poradników  dla  opiekunów  osób  z  chorobą 

Alzheimera
o udostępnianie fachowej literatury
o comiesięczne spotkania

• uczestniczenie  w  pracach  organizacji  polskich  i  zagranicznych,  w  seminariach  i 
warsztatach organizowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, FORUM 
50+ i in.

• wydanie poradnika dla opiekunów osób z chorobą Alzheimera Choroba Alzheimera – 
Komunikacja z chorym oraz dwóch zeszytów ćwiczeń dla chorych  Teraz i  Dawniej; 
publikacje dostępne bezpłatnie dla osób zainteresowanych problematyką choroby

Lubelski Związek Inwalidów Narządów Ruchu

adres 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3 p. 101 
tel./faks (081) 742 45 51
e-mail lzinr@lzinr.lublin.pl 
strona internetowa www.lzinr.lublin.pl
godz. działania pon. 12.00–16.30, wt.–pt. 9.00–13.30
nr konta 17 1020 3150 0000 3402 0026 8177
KRS 0000014813

status organizacji pożytku publicznego   
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• współpraca z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, orga-
nizacjami społecznymi, jednostkami gospodarczymi, placówkami służby zdrowia 
oraz organizacjami osób niepełnosprawnych w działaniach zmierzających do roz-
wiązania wszelkich problemów osób niesprawnych ruchowo

• aktywizowanie  środowiska  osób  niesprawnych  ruchowo do  podejmowania  za-
trudnienia i obowiązków społecznie użytecznych

• udzielanie pomocy członkom Związku w rozwiązywaniu spraw życia codziennego 
poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową oraz współdziałanie w or-
ganizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej

• organizowanie  samopomocy  członkowskiej  mającej  na  celu  przeciwdziałanie 
uczuciu  rezygnacji,  bezwartościowości,  osamotnienia i  bezradności,  szczególnie 
wśród osób najciężej poszkodowanych

• prowadzenie Punktu Informacji dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
• prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej zmierzającej do pełnej integra-

cji  osób niesprawnych ruchowo ze społeczeństwem i  kształtowanie właściwych 
wzajemnych postaw przy wykorzystaniu do tego celu środków masowego przeka-
zu i własnych publikacji 

• otaczanie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, a także osób o 

http://www.lzinr.lublin.pl/
mailto:lzinr@lzinr.lublin.pl


nowo powstałej niesprawności ruchowej
• comiesięczne spotkania środowiskowe osób niesprawnych ruchowo
• imprezy integracyjne (ogniska, kuligi, rajdy turystyczno-nawigacyjne), wyjazdy 

turystyczno-krajoznawcze 
• projekt „Promowanie aktywności osób niesprawnych ruchowo w turystyce motorowej, 

ze szczególnym uwzględnieniem turystycznej nawigacji samochodowej”

Łódzkie Stowarzyszenie Hipoterapeutyczne 

adres 91-463 Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56
tel. 0 513 098 233, 0 502 539 497, 0 509 924 536
nr konta 39 8784 0003 0005 0010 4234 0502
KRS 0000089429

siedziba i ośrodek dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• upowszechnianie  i  rozwijanie  hipoterapii,  prowadzenie  nowatorskich  programów 
rehabilitacji kompleksowej

• działalność  przeznaczona  dla  wszystkich,  niezależnie  od  wieku  i  sprawności 
psychoruchowej: dla osób niepełnosprawnych, osób zdrowych i wysportowanych

• bezpłatne zajęcia  dla  osób niepełnosprawnych:  dzieci,  młodzieży,  osób dorosłych  i 
seniorów,  z  różnymi  schorzeniami:  mózgowym  porażeniem  dziecięcym, 
stwardnieniem  rozsianym,  z  zaburzeniami  równowagi,  koordynacji  wzrokowo-
ruchowej,  niedowładami,  wadami  postawy,  po  urazach,  z  zespołem  Downa, 
autyzmem,  upośledzeniem  umysłowym,  zaburzeniami  zachowania,  trudnościami 
adaptacyjnymi, depresją, schizofrenią

• współpraca ze specjalistami związanymi z medycyną i jeździectwem 
• jeździectwo, turystyka konna: wycieczki, jazdy terenowe, rajdy
• organizowanie  i  prowadzenie  spotkań,  sympozjów,  szkoleń,  praktyk,  warsztatów, 

turnusów 
• rozwijanie działalności wolontariatu
• integracja  –  skupianie  osób  niepełnosprawnych  i  ich  rodzin  oraz  organizacji 

pozarządowych, instytucji, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, firm, chcących 
korzystać z projektów lub wspólnie je realizować

• pozyskiwanie  środków finansowych  w celu  odciążania  osób niepełnosprawnych  w 
ponoszeniu kosztów rehabilitacji oraz na tworzenie lepszych warunków dla hipoterapii 
i kształcenie nowej kadry 

• prowadzenie Ośrodka Jeździeckiego 
Adamów Stary, ul. Działkowa 23, gm. Aleksandrów Łódzki

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym

adres 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 12 
tel./faks (025) 758 05 05 
tel. 0 698 281 391



e-mail stowmpd@wp.pl
strona internetowa www.stowmpd.org.pl 
godz. działania pon.–pt. 9.00–19.00, sob. 9.00–12.00
nr konta 20 1240 2702 1111 0000 34041 4651
KRS 0000098165

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• bezpłatna terapia i rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w ramach 
programu „Przełamać izolację”

rehabilitacja lecznicza
terapia logopedyczna
terapia  pedagogiczna: metoda Weroniki  Sherborne,  zajęcia  snoezelen  w sali 
doświadczania świata, terapia kompensacyjna z wykorzystaniem komputera
warsztaty artystyczne
rodzinne wyjścia na basen
rodzinne turnusy rehabilitacyjne
spotkania i imprezy okolicznościowe

• bezpłatna  rehabilitacja  młodzieży  niepełnosprawnej  w  ramach  programu  „Klub 
Aktywności”

rehabilitacja lecznicza
lekcje języka angielskiego
zajęcia komputerowe i nauka umiejętności przydatnych w pracy biurowej
warsztaty z psychologiem i indywidualna pomoc psychologiczna
warsztaty muzyczne i plastyczne
spotkania i imprezy okolicznościowe
wspólne wyjścia na basen, do teatru, na koncerty muzyczne

• grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów z dziećmi niepełnosprawnymi
indywidualna pomoc psychologiczna, prawna i obywatelska
warsztaty z psychologiem
spotkania okolicznościowe

• zgłoszenia wstępne: telefonicznie lub przez internet, następnie kontakt osobisty 
• dokumenty wymagane w celu przyjęcia do Stowarzyszenia: 

skierowanie od lekarza rehabilitacji, neurologa na zabiegi rehabilitacyjne 
dokumentacja medyczna dziecka
informacja psychologiczno-pedagogiczna 
orzeczenie o niepełnosprawności 

Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo 

adres 20-072 Lublin, ul. Lubomelska 1-3 p. 101 
tel./faks (081) 742 45 51
e-mail ofoonr@ofoonr.lublin.pl 
strona internetowa www.ofoonr.lublin.pl
godz. działania pon. 12.00–16.30, wt.–pt. 9.00–13.30
nr konta 65 1020 3150 0000 3702 0026 8912
KRS 0000011721

http://www.ofoonr.lublin.pl/
mailto:ofoonr@ofoonr.lublin.pl
http://www.stowmpd.org.pl/
mailto:stowmpd@wp.pl


status organizacji pożytku publicznego   
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• organizacja typu parasolowego, zrzeszająca obecnie 11 stowarzyszeń z całego kraju
• reprezentowanie interesów osób niesprawnych ruchowo, obrona ich praw i wolności, 

koordynacja działań w tym zakresie, tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego 
udziału osób niesprawnych ruchowo w życiu społecznym

• integrowanie  środowiska  osób  niesprawnych  ruchowo  w  celu  obrony  ich  praw  i 
interesów

• reprezentowanie interesów osób niesprawnych ruchowo wobec władz państwowych i 
samorządowych  kraju,  a  także  innych  organizacji  krajowych,  zagranicznych  i 
międzynarodowych

• inicjowanie i wspieranie współpracy między zrzeszonymi organizacjami
• udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej zrzeszonym organizacjom
• prowadzenie działań informacyjnych
• inicjowanie  prac  badawczych  i  legislacyjnych  dotyczących  osób  niesprawnych 

ruchowo i uczestnictwo w tych pracach
• prowadzenie działalności wydawniczej
• organizowanie imprez, konferencji, sympozjów i szkoleń
• współpraca  z  krajowymi,  zagranicznymi  i  międzynarodowymi  organizacjami 

zajmującymi się zagadnieniem wyrównywania szans osób niesprawnych ruchowo
• prowadzenie  Centrum  Konsultacyjno-Doradczego  dla  osób  z 

niesprawnościami narządu ruchu i ich organizacji

Podlaskie Stowarzyszenie MNIEJ SPRAWNI

adres 15-099 Białystok, ul. Legionowa 30/107
tel./faks (085) 742 19 85
e-mail sprawni2@wp.pl
strona internetowa www.mniejsprawni.free.ngo.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 06 1240 1154 1111 0010 2481 4132
KRS 0000036544

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• pomoc  dzieciom  niepełnosprawnym  ruchowo  z  porażeniem  mózgowym  i  ich 
rodzinom

• umożliwienie  dzieciom  odpowiedniej  diagnostyki  w  dziedzinie  neurologii  i 
rehabilitacji

• udział  w  programie  „Świat  bez  barier” (psychologicznych,  społecznych), 
przygotowującym chorych do samodzielnego życia w rodzinie

• wspomaganie  dzieci  niepełnosprawnych,  pomoc  rodzicom  w  rozwiązywaniu 
problemów

• opracowywanie  standardów  ujednoliconego  postępowania  społecznego, 
pedagogicznego, psychologicznego z dziećmi niepełnosprawnymi 



• zapewnianie  dzieciom komfortu,  sprawianie,  by  czuły  się  one  bezpieczne  podczas 
pobytu w szpitalu

• zakup i wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego
• zakup aparatury medycznej dla szpitala
• szkolenia lekarzy, prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej
• organizowanie imprez okolicznościowych
• pomoc materialna bądź rzeczowa dla pacjentów pozostających w bardzo złej sytuacji 

materialnej (ewentualnie powiadamianie odpowiednich służb)
• w planach organizowanie turnusów wakacyjno-rehabilitacyjnych

Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym JASNY CEL

adres 15-137 Białystok, ul. Wasilkowska 12/31 
tel./faks (085) 732 23 45
tel. 0 692 029 690
e-mail biuro@jasnycel.pl, jasny_cel@wp.pl
strona internetowa www.jasnycel.pl
godz. działania pon.–pt. 7.30–16.30 
nr konta 41 1140 1775 0000 2530 8500 1001
KRS 0000000168

status organizacji pożytku publicznego 
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym oraz z innymi 
zaburzeniami  funkcji  ruchowych,  wywołanych  uszkodzeniem  ośrodkowego  układu 
nerwowego,  a  także  ich  rodzinom,  w  szczególności  poprzez tworzenie 
wielopłaszczyznowych form rehabilitacji prowadzącej do pełnej aktywności życiowej, 
zawodowej i społecznej

• prowadzenie  Ośrodka  Wieloprofilowego  Usprawniania  Dzieci  z  Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym
o 15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 4 
o opieka nad dziećmi w godz. 7.30–16.30
o codzienne,  systematyczne  zajęcia  w  Systemie  Nauczania  Kierowanego  z 

wykorzystaniem  elementów  metod:  Weroniki  Sherborne,  Dobrego  Startu, 
Knillów  oraz  terapii  dzieci  upośledzonych  umysłowo  w stopniu  głębokim wg 
programu Jacka Kielina „Rozwój daje radość”

o dla dzieci, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie znalazłyby miejsca 
w już istniejących placówkach

o zajęcia rehabilitacyjne
o realizacja koniecznego programu edukacyjnego 
o opieka  ze  strony  lekarzy  o  specjalności  rehabilitacja  medyczna,  pediatria, 

ortopedia i traumatologia,  pedagogów specjalnych,  fizjoterapeutów,  logopedów, 
psychologów, masażystów, terapeutów NDT i PNF, muzykoterapeutów

o prowadzenie grup „Rodzic z Dzieckiem – Grupa Wsparcia Dziecka”: wymiana 
doświadczeń, instruktaż dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, porady prawne, 
psychologiczne, logopedyczne i terapeutyczne 

o pomoc całkowicie bezpłatna 

http://www.jasnycel.pl/
mailto:jasny_cel@wp.pl
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• realizowane projekty:
„Klub Rodzica – wsparcie  dzieci  i  rodzin wychowujących  dzieci  z dysfunkcją 
ruchu (mózgowym porażeniem dziecięcym)” 
„Od chaosu do równowagi – terapia metodą integracji sensorycznej dla dzieci z 
dysfunkcją ruchu (mózgowym porażeniem dziecięcym) zagrożonych deficytami 
integracji sensorycznej”
„W  dążeniu  do  samodzielności  –  kompleksowa  i  wieloprofilowa  opieka  nad 
dziećmi z dysfunkcją ruchu (mózgowym porażeniem dziecięcym)” 
„Prowadzenie placówki rehabilitacyjno-edukacyjnej”  
„Aby zdążyć z pomocą – Klub Rodzica i Grupa Rodzic z Dzieckiem” 
„Aby zdążyć z pomocą – Świetlica” 
„W grupie bezpieczniej, w grupie łatwiej”

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Aleksandrowie Łódzkim

adres 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. 1-go Maja 43/47
tel. (042) 712 16 17
e-mail zk.aleksandrowlodzki@psouu.org.pl
nr konta 44 1240 3015 1111 0000 3412 3687
KRS 0000143019

status organizacji pożytku publicznego
obiekty dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność  na  rzecz  wyrównywania  szans  osób niepełnosprawnych,  przestrzegania 
wobec nich praw oraz tworzenia warunków do godnego  życia 

• Stowarzyszenie prowadzi dwie placówki terapeutyczno-rehabilitacyjne przeznaczone 
dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną: 

o Warsztat Terapii Zajęciowej dla 35 osób
rehabilitacja społeczna, zawodowa w pracowniach: plastycznej, dziewiarskiej, 
technicznej, gospodarstwa domowego, tkackiej, higieniczno-porządkowej, 
komputerowej
rehabilitacja ruchowa 
psychoterapia, socjoterapia, treningi usamodzielniające i ekonomiczne

o Środowiskowy Dom Samopomocy dla 30 osób
przeznaczony dla osób głębiej upośledzonych, ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, w tym dla poruszających się na wózkach inwalidzkich 
terapia zajęciowa, socjoterapia, różne formy terapii psychologicznej, 
rehabilitacja ruchowa, hydroterapia
forma dzienna oraz pobyt tygodniowy: podopieczni mieszkają od pon. do pt. w 
pokojach jedno- i dwuosobowych, zaś na święta i weekendy wracają do  
swoich domów

• wycieczki  krajoznawcze,  zawody sportowe,  imprezy  integracyjne,  akcje  promujące 
osoby niepełnosprawne

• użyczanie samochodów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych 
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Rekreacyjny w Zofiówce k. Lutomierska
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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Świdniku

adres 21-040 Świdnik, Kościuszki 8
tel./faks (081) 759 10 80 
e-mail zk.swidnik.zgpsouu@home.pl
godz. działania pon.–pt. 7.00–15.00
nr konta 46 1240 2454 1111 0000 4515 5905
KRS 0000008545

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną 
• propagowanie idei wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, przestrzegania ich 

praw, godności i poszanowania
• przygotowywanie  osób  niepełnosprawnych  do  funkcjonowania  i  aktywnego 

uczestnictwa w życiu społecznym
• rehabilitacja zawodowa
• integracja osób upośledzonych ze społeczeństwem ludzi zdrowych
• wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną
• prowadzenie Dziennego Centrum Aktywności i Warsztatów Terapii Zajęciowej

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
Oddział w Łodzi

adres 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267 
tel./faks (042) 649 18 03 
e-mail lodz@ptsr.org.pl
strona internetowa www.ptsr-lodz.prv.pl
godz. działania pon.–pt. 9.00–17.00 
nr konta 98 1440 1231 0000 0000 0342 2356
KRS 0000049771

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• poprawa warunków życiowych i zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu 
społecznym,  gospodarczym,  zawodowym,  kulturalnym,  turystycznym  i  sportowym 
osób ze stwardnieniem rozsianym oraz ich rodzin i przyjaciół

• rehabilitacja i leczenie osób chorych na stwardnienie rozsiane
• likwidacja psychologiczno-społecznych barier poprzez uświadamianie pełnosprawnej 

społeczności  problematyki  dotyczącej  osób  ze  stwardnieniem  rozsianym  i 
kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami

• artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym w kraju 
oraz na arenie międzynarodowej

• w  ofercie  dla  osób  chorych:  rehabilitacja  w  Centrum  Rehabilitacyjno-
Opiekuńczym, rehabilitacja w domu chorego, rehabilitacja w siedzibie Towarzystwa, 

http://www.ptsr-lodz.prv.pl/
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spotkania  z  psychologiem,  spotkania  integracyjne,  szkolenia  dla  nowo 
zdiagnozowanych i opiekunów osób chorych, terapia zajęciowa, kursy języka obcego, 
wycieczki, plenery, spotkania wigilijne i wielkanocne 

• realizowane projekty:
o „Centrum Informacyjne dla Osób Niepełnosprawnych”

tel. 0 516 05 03 05
udzielanie bezpłatnych porad i informacji z zakresu poradnictwa prawnego 
i  obywatelskiego  osobom  niepełnosprawnym  posiadającym  aktualne 
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do pracy z 
powiatów:  łódzkiego,  łódzkiego-wschodniego,  pabianickiego, 
brzezińskiego oraz zgierskiego

o „Z  nami  łatwiej  –  wypożyczalnia  sprzętu  rehabilitacyjnego  i  urządzeń 
pomocniczych” 
tel. do wypożyczalni – 0 505 034 909
prowadzenie  wypożyczalni  sprzętu  rehabilitacyjnego  dla  osób 
niepełnosprawnych  z  terenu  województwa  łódzkiego  z  aktualnym 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
maksymalny  okres  korzystania  z  wypożyczonego  sprzętu  do  trzech 
miesięcy od daty wypożyczenia w zależności od zaleceń lekarza
osoby  zainteresowane  wypożyczeniem  sprzętu  rehabilitacyjnego  mogą 
zgłaszać  się  osobiście  do  biura  PTSR  w  Łodzi,  w  którym  mieści  się 
wypożyczalnia

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział Wojewódzki w Białymstoku

adres 15-091 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 13
tel./faks (085) 742 31 35
e-mail ptwkbialystok@wp.pl
strona internetowa www.ptwk.bialystok.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–14.00
nr konta 89 1020 1332 0000 1402 0025 9812
KRS 0000192268

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w 
pokonywaniu  różnorodnych  trudności  oraz  pobudzaniu  ich  aktywności  w  życiu 
społecznym

• rozwijanie rehabilitacji medycznej, społecznej i zawodowej 
• prowadzenie  Ośrodka Rehabilitacyjnego,  w którym odbywają  się  zajęcia  metodą 

hipoterapii  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej,  szczególnie  z  dziecięcym 
porażeniem  mózgowym,  zespołem  Downa,  autyzmem  i  innymi  uszkodzeniami 
narządów ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym

• turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
• poradnictwo i szkolenia dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych
• porady prawne i psychologiczne
• imprezy integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

http://www.ptwk.bialystok.pl/
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• szkolenia i spotkania integracyjne na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ze 
szczególnym  uwzględnieniem  przysługujących  uprawnień  i  możliwości  z  ich 
skorzystania

• budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej w różnych środowiskach do działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
Oddział Lubelski

adres 20-074 Lublin, ul. Spokojna 2
tel. (0-81) 534 69 21, 0 695 104 159
e-mail epi@lfoon.lublin.pl
strona internetowa www.lfoon.lublin.pl/~epi
godz. działania czw. 13.00–16.00
nr konta 85 1940 1076 3051 6326 0000 0000

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• integracja ludzi chorych na padaczkę między sobą i z ludźmi zdrowymi
• wspieranie psychiczne członków Stowarzyszenia
• wspieranie ruchu samopomocy mającej na celu zespolenie środowiska chorych
• przeciwdziałanie  uczuciu  rezygnacji,  bezwartościowości,  osamotnienia,  bezradności 

osób chorych 
• organizowanie spotkań z lekarzami zajmującymi się leczeniem padaczki, kierowanie 

chorych do odpowiednich specjalistów (neurologów, epileptologów)
• nawiązywanie kontaktów ze specjalistami neurologii z zagranicy 
• reprezentowanie  interesów  osób  niepełnosprawnych  wobec  władz  państwowych  i 

samorządowych
• podejmowanie starań o refundację leków przeciwpadaczkowych najnowszej generacji
• prowadzenie  prac  propagandowo-informacyjnych,  mających  na celu uświadamianie 

całego  społeczeństwa  o  tym,  czym  jest  epilepsja,  jak  obchodzić  się  z  chorymi,  o 
problemach związanych z chorobą, dyskryminacji osób chorych

• organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, ognisk, imprez kulturalnych

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę 
Oddział Łódzki

adres 95-035 Ozorków, ul. Kościuszki 31
tel./faks (042) 277 17 73
e-mail pslcnp@wp.pl
strona internetowa www.pslcnp.pl
nr konta 47 8786 0001 0014 9376 2000 0001
KRS 0000239066

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

http://www.pslcnp.pl/
http://www.lfoon.lublin.pl/~epi
mailto:epi@lfoon.lublin.pl


• poprawa  sytuacji  osób  niepełnosprawnych,  nie  tylko  cierpiących  na  padaczkę,  w 
regionie łódzkim

• przekazywanie placówkom medycznym sprzętu najnowszej generacji do badań EEG 
• integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnym
• prowadzenie Ośrodka Aktywności, Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego

zajęcia rehabilitacyjne
tworzenie programów terapeutycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych
zajęcia dla dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi
arteterapia, socjoterapia
pomoc  osobom niepełnosprawnym,  umożliwienie  im aktywizacji  zawodowej  i 
społecznej 
wsparcie psychologiczne
poradnictwo
wydawanie gazetki ośrodkowej „Blask”

o Warsztaty Terapii Zajęciowej specjalizujące się w terapii osób chorujących na 
epilepsję

o Klub Rodzica Dziecka Niepełnosprawnego
• organizowanie imprez kulturalnych i oświatowych
• własny Teatrzyk „Różowe Okulary”
• konferencje, kursy, szkolenia
• bale charytatywne, konkursy, wystawy
• wyprawy i wycieczki krajoznawcze
• wyjścia do teatrów, kin
• udział w Kampanii Parkingowej „Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu?”

Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
Zarząd Główny

adres 15-482 Białystok, ul. Fabryczna 57
tel./faks (085) 675 44 20
tel. (085) 654 57 51
nr konta 65 1020 1332 0000 1402 0026 0729
KRS 0000018369

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność na rzecz osób cierpiących na padaczkę
• program EEG – promowanie lecznictwa przeciwpadaczkowego, wspieranie placówek 

medycznych:  klinik,  szpitali  i  poradni,  w nowoczesne komputerowe systemy EEG, 
wideometrię itp.

• pomoc najuboższym chorym i ich rodzinom, zapomogi na zakup lekarstw, żywności, 
odzieży, opału

• pozyskiwanie i rozdawanie darów rzeczowych
• członek IBE (International  Bureau  for  Epilepsy)  i  EPHA (European Public  Health 

Alliance)

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie



ARS VIVENDI

adres 05-090 Raszyn, ul. Projektowana 27
tel. (022) 720 20 66, 0 500 050 450
faks (022) 720 07 09
e-mail arsvivendi@neostrada.pl
strona internetowa www.fenyloketonuria.org
nr konta 71 1240 2887 1111 0000 3389 2032
KRS 0000244396

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• wszechstronna  pomoc chorym na fenyloketonurię i rzadkie genetyczne choroby metaboliczne
• dydaktyka,  szkolenia,  informowanie  o chorobie,  sposobach prowadzenia  diety,  żywności 

niskofenyloalaninowej i możliwościach jej zakupu 
• pomoc w zaopatrzeniu w specjalistyczną żywność niskobiałkową
• wsparcie w rozwiązywaniu problemów natury administracyjnej, prawnej, psychologicznej
• organizowanie dla podopiecznych i ich rodzin wyjazdów integracyjno-dydaktycznych oraz 

wypoczynku
• dążenie  do rozwiązywania  w sposób systemowy problemów dotykających  chorych  i  ich 

rodziny poprzez udział w pracach federacji skupiających organizacje pacjentów
• członek  Federacji  Pacjentów  Polskich  oraz  organizacji  międzynarodowych:  European 

Society for Phenylketonuria and Allied Disorders (E.S. PKU) i European Organisation for 
Rare Diseases (EURORDIS)

• Program „Ars Vivendi” (Sztuka Życia): praktyczne warsztaty, szkolenia dietetyczne, gry i 
zabawy edukacyjne, spotkania terapeutyczne, wykłady, konkursy edukacyjne

• możliwość współpracy dla wszystkich zainteresowanych,  zarówno chorych,  jak i  ludzi o 
otwartym sercu, chcących nieść pomoc

• spotkania po umówieniu telefonicznym

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Oddział w Radomiu

adres 26-611 Radom, ul. Osiedlowa 38/14
tel. (048) 366 82 11, 0 607 633 616, 0 691 704 425
e-mail radom@ptsr.home.pl 

e.rosmanska@ptsr.home.pl
godz. działania wt. 10.00–16.00
nr konta 11 1500 1647 1216 4000 9270 0000
KRS 0000031960

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• wspieranie członków Towarzystwa w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez 
informację,  pomoc  prawną,  socjalno-bytową,  współdziałanie  w  organizowaniu 
działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej

mailto:e.rosmanska@ptsr.home.pl
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• prowadzenie  działalności  informacyjno-uświadamiającej,  zmierzającej  do  integracji 
osób  ze  stwardnieniem  rozsianym  ze  społeczeństwem  ludzi  pełnosprawnych, 
kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i 
własnych publikacji

• ułatwianie  osobom  ze  stwardnieniem  rozsianym  podejmowania  zatrudnienia, 
podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych,  podejmowania  działalności  społeczno 
użytecznej

• inicjowanie  i  uczestniczenie  w  pracach  badawczych  i  legislacyjnych  dot.  życia, 
warunków  bytu,  oświaty,  wychowania  oraz  specyficznych  potrzeb  osób  ze 
stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania

• organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, 
imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych, a także obozów i wczasów

• otaczanie szczególną opieką dzieci osób ze stwardnieniem rozsianym i ich rodzin, a 
także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego

• budzenie  i  pogłębianie  wrażliwości  społecznej  różnych  środowisk  do  działania  na 
rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym

• udzielanie  pomocy  interwencyjnej  w  załatwianiu  indywidualnych  spraw  osób  ze 
stwardnieniem rozsianym

• współdziałanie  z organami administracji  państwowej i  samorządami,  z placówkami 
służby zdrowia i opieki społecznej, z organizacjami pozarządowymi

• prowadzenie rehabilitacji domowej dla chorych leżących

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Oddział Warszawski

adres 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 12A
tel. (022) 831 00 77
faks (022) 831 00 76
e-mail biuro@ptsr.waw.pl
strona internetowa www.ptsr.waw.pl
godz. działania wt. 11.00–18.00, czw. 11.00–15.00
nr konta 09 2030 0045 1110 0000 0009 8010
KRS 0000110888

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• organizacja o charakterze samopomocowym, zrzeszająca osoby chore na stwardnienie 
rozsiane, ich rodziny i przyjaciół

• Oddział Warszawski PTSR oferuje:
biurowy punkt informacyjny
gimnastykę rehabilitacyjną
rehabilitację domową
masaże
zajęcia jogi i tai-chi



gimnastykę metodą Feldenkraisa
basen
hipoterapię
warsztaty ceramiczne
terapię zajęciową z elementami arteterapii
indywidualne spotkania z psychologiem
warsztaty psychologiczne i spotkania grup wsparcia
indywidualne porady prawne
spotkania z neurologiem
pomoc osobistego asystenta
pomoc w sprawach życiowych

• organizowanie:
spotkań świątecznych i karnawałowych
spotkań problemowych
rekolekcji wyjazdowych i pielgrzymek
turnusów rehabilitacyjnych wyjazdowych
wyjść kulturalnych, imprez integracyjnych i in.

• wydawanie kwartalnika „Nadzieja”, Informatora, publikowanie broszur, plakatów i 
ulotek informacyjnych

Polski Związek Głuchych
Oddział Łódzki

adres 90-040 Łódź, ul. Nawrot 94/96
tel. (042) 273 30 31
tel./faks (042) 674 44 54
e-mail biuro@pzg.lodz.pl
strona internetowa www.pzg.lodz.pl
godz. działania pon., pt. 8.00–16.00, wt., czw. 8.00–19.00, śr. 8.00–17.00
nr konta 81 1240 3031 1111 0000 3426 6850
KRS 0000051170

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• udzielanie pomocy w załatwianiu wszelkich spraw, w tym urzędowych, osobistych, w 
sytuacjach  wymagających  sprawnego  posługiwania  się  pismem  (wypełnianie 
dokumentów, pisanie podań, listów itp.)

• pośrednictwo w kontaktach telefonicznych
• pomoc psychologiczna, terapia indywidualna
• wywiady środowiskowe
• usługi tłumaczy języka migowego na zewnątrz (u lekarza,  w urzędach, na kursach, 

szkoleniach itp.)
• porady prawne
• doradztwo zawodowe
• pomoc uczniom mającym problemy w nauce
• spotkania  wielkanocne,  wigilijne,  imprezy  okolicznościowe,  np.  Międzynarodowy 

Dzień Głuchego



• Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Głuchych i Głuchoniewidomych
pracownie: robót ręcznych, wikliny,  rzeźby w glinie,  gospodarstwa domowego, 
komputerowa

• kursy  zawodowe  i  językowe  dla  osób  niesłyszących:  kursy  komputerowe 
(podstawowy i zaawansowany), język angielski, język migowy

• Centrum  Kształcenia  Języka  Migowego:  kursy  języka  miganego  (SJM)  i  języka 
migowego (PJM)

• Europejskie Centrum Kultury Głuchych
Europejski Festiwal Sztuki Osób Niesłyszących
ogólnopolski warsztat malarski niesłyszących  „Malarstwo w Terapii”
Łódzka Scena Pantomimy
działalność wystawiennicza

Polski Związek Głuchych 
Oddział Mazowiecki 

adres 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 4
tel. (022) 619 92 95
faks (022) 619 66 63
e-mail pzgomaz@wp.pl
strona internetowa www.pzg.warszawa.pl
godz. działania pon., wt., pt. 8.00–15.30, śr., czw. 8.00–20.00
nr konta 69 1160 2202 0000 0000 5515 6090
KRS 0000005726

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• rehabilitacja społeczna dorosłych osób z wadą słuchu prowadzona w 7 Terenowych 
Ośrodkach  Rehabilitacji  i  Wsparcia  Społecznego  Niesłyszących  –  organizowanie 
grupowych  i  indywidualnych  zajęć,  które  mają  na  celu  nabywanie,  rozwijanie  i 
podtrzymywanie  umiejętności  niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 
niesłyszących w społeczeństwie

• utrzymywanie tożsamości środowiska osób niesłyszących
• pomoc  tłumacza  w  załatwianiu  spraw  urzędowych,  socjalnych,  rodzinnych, 

zawodowych, wychowawczych 
• szkolenia w zakresie języka migowego
• organizowanie imprez kulturalno-oświatowo-integracyjnych
• organizowanie spotkań, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, plenerów malarskich, 

imprez rozrywkowych
• pomoc psychologiczna udzielana w języku migowym
• pomoc doradcy zawodowego udzielana przy pomocy tłumacza języka migowego
• organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
• promowanie  osiągnięć  zawodowych  i  społecznych  osób  niesłyszących  w  formie 

wystaw, konkursów, prezentacji 
• opracowywanie  i  wydawanie  publikacji  dotyczących  problematyki  wynikającej  z 

braku słuchu



Polski Związek Niewidomych

Okręg Mazowiecki

adres 00-054 Warszawa, ul. Jasna 22
tel. (022) 827 21 30, (022) 892 40 61
faks (022) 828 86 01
e-mail sekretariat@pzn-mazowsze.org.pl
strona internetowa www.pzn-mazowsze.org.pl
godz. działania pon.–pt. 7.30–15.30
nr konta bankowego 35 1160 2202 0000 0000 8292 5183
KRS 0000163347

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• organizacja  społeczna  o  charakterze  samopomocowym,  zrzeszająca  osoby  dorosłe, 
młodzież i dzieci niewidome od urodzenia i ociemniałe oraz słabowidzące z powodu 
różnych wad i schorzeń

• udzielanie pomocy w adaptacji do życia w warunkach utraty widzenia lub znacznego 
jego pogorszenia

• przeciwdziałanie  obniżaniu  się  poziomu  życia  osób z  dysfunkcją  wzroku  oraz  ich 
marginalizacji społecznej

• upowszechnianie  wiedzy na temat  nowoczesnych  metod i  technik  usprawniających 
funkcjonowanie

• organizowanie  poradnictwa  oraz  rehabilitacji  psychicznej,  fizycznej,  społecznej  i 
zawodowej

• zgłaszanie  różnym  instytucjom  potrzeb  osób  niewidomych  i  słabowidzących  w 
zakresie edukacji, rehabilitacji i spraw socjalnych

• informowanie  społeczeństwa na temat  specyficznych  potrzeb  tego środowiska oraz 
reprezentowanie jego interesów

• działania na rzecz pełnej integracji społecznej
• spotkania grup zainteresowań:

Sekcja Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów
Rada Ociemniałych Diabetyków (dla osób chorych na cukrzycę)
Klub Aktywizacji Zawodowej SUKCES dla młodych osób poszukujących swego 
miejsca w życiu
Klub Przyjaciół HORYZONT, aktywizujący osoby po 40. roku życia
Klub  Twórczości  ŻAR  –  literatura,  sztuki  plastyczne,  teatr  i  grupa  wokalno-
instrumentalna

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Samodzielne Koło Terenowe Nr 102



adres 02-639 Warszawa, ul. Głogowa 2B
tel. (022) 848 49 02
faks (022) 646 68 37
e-mail dacszanse@free.ngo.pl
strona internetowa www.dacszanse.edu.pl
godz. działania pon.–pt  8.30–16.00
nr konta 98 1020 1169 0000 8802 0011 5295
KRS 0000012875

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• powołanie  i  prowadzenie  Zespołu  Społecznych Szkół  Specjalnych „Dać Szansę” 
STO, w którego skład wchodzą szkoły: podstawowa, gimnazjum i przysposabiająca 
do pracy,  oraz  Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna SKT STO nr 102, czynna 
pon.–pt. 13.00–17.00

• uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i znacznym w wieku 
od 7 do 24 lat

• integracja dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej
• pomaganie uczniom w samorealizacji
• specjalistyczna  kadra  pełna  zapału  i  chęci  do  pracy,  stale  modyfikowane  treści 

programowe,  przekazywanie  wiedzy,  rozwijanie  praktycznych  umiejętności 
niezbędnych do dobrego funkcjonowania indywidualnego i społecznego

• uczenie samodzielności
• uczenie współdziałania i współżycia w grupie
• rozwijanie sprawności umysłowej i fizycznej
• rozwijanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy w codziennym życiu
• przygotowanie  uczniów  do  aktywnego  życia  społecznego  i  w  miarę  możliwości 

zawodowego w przyszłym dorosłym życiu
• kształtowanie zachowań asertywnych
• wspomaganie i rozwijanie w uczniach zdolności i zainteresowań artystycznych
• szeroka oferta zajęć  pozalekcyjnych i pozaszkolnych
• realizacja programu „praktyk wspieranych” na otwartym rynku pracy
• stała, bezpośrednia współpraca z rodzicami
• indywidualizacja  zajęć,  stosownie  do  potrzeb  ucznia,  w ramach  zajęć  klasowych, 

logopedycznych, wspomagających edukację, terapeutycznych z psychologiem
• integracyjne zajęcia sportowe
• letnie obozy rehabilitacyjno-wypoczynkowe

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych CHCIEĆ ZNACZY MÓC

adres 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 10
tel. (041) 252 80 28
faks (041) 252 48 75
e-mail kismops@hot.pl
godz. działania pon. 10.00–12.00
KRS 0000285641

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

http://www.dacszanse.edu.pl/
mailto:dacszanse@free.ngo.pl


• promocja, wspieranie, ochrona i organizowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
• przeciwdziałanie bierności ekonomicznej
• upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat możliwości wykonywania pracy 

zarobkowej przez osoby niepełnosprawne
• udzielanie informacji przedsiębiorstwom zatrudniającym i planującym zatrudnienie o 

zainteresowanych podjęciem pracy osobach niepełnosprawnych
• prowadzenie analiz dotyczących aktywności osób niepełnosprawnych
• uczestnictwo  w  tworzeniu  i  realizacji  projektów  zatrudnienia  i  rehabilitacji  osób 

niepełnosprawnych, m.in. zakładów aktywizacji zawodowej
• organizowanie działań zmierzających do dowartościowania osób niepełnosprawnych 

przez nie same i przez ich otoczenie
• integracja środowiska osób niepełnosprawnych
• organizowanie  imprez  kulturalnych  i  rekreacyjno-sportowych  dla  osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin
• pozyskiwanie sponsorów wspierających działalność Stowarzyszenia
• współpraca  z  organami  administracji  samorządowej  oraz  PFRON,  zmierzająca  do 

poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół
POMOST

adres 90-408 Łódź, ul. Próchnika 7
tel./faks (042) 632 08 66
e-mail pomost.s@poczta.fm
strona internetowa www.pomost.org.prv.pl 
godz. działania pon.–pt. 8.00–20.00
nr konta 12 2030 0045 1110 0000 0020 5820
KRS 0000097425

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• pomoc społeczna dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin
• ochrona i promocja zdrowia w obszarze zdrowia psychicznego
• rehabilitacja osób niepełnosprawnych głównie z powodu choroby psychicznej
• animacja, wspieranie i promocja wolontariatu
• aktywacja  zawodowa  osób  pozostających  bez  pracy,  w  szczególności  z  powodu 

zaburzeń psychicznych
• upowszechnianie  kultury  fizycznej,  sportu,  rekreacji  oraz  kultury  i  sztuki  wśród 

młodzieży i osób dorosłych, w szczególności osób chorujących psychicznie
• upowszechnianie  i  ochrona wolności i  praw człowieka  oraz swobód obywatelskich 

osób chorujących psychicznie
• działanie  na  rzecz  integracji  europejskiej  oraz  rozwijania  kontaktów  i  współpracy 

między  społeczeństwami w szczególności w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
• projekt  „Nie  tylko  leki  leczą”  –  rehabilitacja  społeczna  i  zawodowa  osób 

niepełnosprawnych  z  powodu choroby psychicznej:  grupowe zajęcia  terapeutyczne 
(plastyczne,  kulinarne,  sportowe,  relaksacja,  poezjoterapia),  indywidualne  zabiegi 
fizjoterapeutyczne, wsparcie psychologa i pedagoga

http://www.pomost.org.prv.pl/
mailto:pomost.s@poczta.fm


• Środowiskowy  Dom  Samopomocy  „Przystań” dla  młodych  osób  chorujących 
psychicznie w wieku 19–35 lat, będących w normie intelektualnej, nie posiadających 
uzależnień

• warsztaty psychoedukacyjne dla rodzin osób chorujących psychicznie
• Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej „Centerko” dla osób chorujących 

psychicznie i innych mieszkańców Łodzi
• prowadzenie  NZOZ  Poradni  Psychologicznej:  indywidualne  konsultacje  z 

psychologiem i lekarzem psychiatrą dla mieszkańców woj. łódzkiego

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM

adres 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 85
tel./faks (041) 306 24 52 
tel. 0 796 342 388
e-mail stowarzyszenierazem@onet.eu 
strona internetowa www.stowarzyszenie-razem.nstrefa.pl
godz. działania pon.–pt. 7.30–15.30
nr konta 83 8499 0008 0400 9104 2000 0001
KRS 0000274845

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 

• podejmowanie  działań  i  inicjatyw  kulturalnych,  społecznych,  zawodowych  i 
oświatowych,  mających  na  względzie  wychowanie  i  edukację  osób 
niepełnosprawnych, rozwijanie ich zainteresowań, pomoc w pokonywaniu trudności 
w nauce

• organizowanie własnych form rekreacji fizycznej, turystyki, sportu masowego
• wykorzystywanie  potencjału  osób  niepełnosprawnych  w  pełnieniu  przez  nie  ról 

społecznych
• przeciwdziałanie  wykluczaniu  osób  niepełnosprawnych  z  życia  społecznego  i 

zawodowego
• kształtowanie  postaw  partnerskich  między  społecznością  ludzi  sprawnych  i 

niepełnosprawnych 
• udzielanie  pomocy  rodzicom  i  wychowawcom  w  rozwiązywaniu  problemów 

wychowawczych i opiekuńczych
• udzielanie  pomocy  instytucjom  zajmującym  się  opieką  nad  osobami 

niepełnosprawnymi,  w  szczególności  Środowiskowemu  Domu  Samopomocy  w 
Piekoszowie

• programy  terapeutyczne  i  socjoterapeutyczne,  w  szczególności  w  wiejskich 
świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych

• prowadzenie  świetlicy  środowiskowej  realizującej  programy  terapeutyczne  i 
socjoterapeutyczne w miejscowości Piekoszów 

• zajęcia teatralne w Piekoszowie
• kultura, sport i rekreacja osób niepełnosprawnych
• projekt „Masz możliwości, masz w sobie coś, razem to odnajdziemy

http://www.stowarzyszenie-razem.nstrefa.pl/


spotkania w piątki w godz. 15.45–18.45
zajęcia psychologiczne
warsztaty aktywizacji zawodowej
twórcza wizualizacja
zajęcia muzyczne
zajęcia kulinarne
warsztaty rękodzieła
zajęcia sportowe
wycieczki i imprezy kulturalno-rozrywkowe

Stowarzyszenie  na  Rzecz  Edukacji,  Rehabilitacji,  Wsparcia  Społecznego  i  Samorządności 
SZANSA

adres 18-300 Zambrów, ul. Wilsona 1/10
tel. (086) 271 21 03
e-mail szansa@zambrow.org
strona internetowa www.zambrow.org/szansa
godz. działania pon.–pt. 12.00–18.00
nr konta 75 1020 1332 0000 1020 0028 1212
KRS 0000042927

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – porady rehabilitacyjne 
• pedagogizacja rodziców dzieci niepełnosprawnych
• edukacja: kurs języka angielskiego dla grup integracyjnych, w tym dla niewidomych
• muzykoterapia: kabaret (grupa integracyjna), zespół muzyczny „Zambrowska Kapela 

Eli”
• art-terapia:  integracyjna  (m.in.  dla  osób  niewidomych,  z  niepełnosprawnością 

ruchową oraz intelektualną) grupa teatralna „Promyczek” i koło plastyczne
• opieka  indywidualna  nad  szczególnie  uzdolnionymi  artystycznie  podopiecznymi, 

pomoc w pozyskiwaniu stypendiów i wsparcia finansowego
• zajęcia logopedyczne dla dzieci
• rehabilitacja ruchowa: masaż leczniczy dla niepełnosprawnych ruchowo
• wyjazdy integracyjne do teatrów i filharmonii oraz wycieczki turystyczne krajowe i 

zagraniczne
• organizacja przeglądów lokalnych grup artystycznych
• warsztaty szkoleniowe, np. „Finanse domowe”
• spotkania okolicznościowe: Mikołajki i Spotkania Opłatkowe
• doraźna  pomoc  socjalna:  paczki  z  żywnością  i  środkami  chemicznymi  dla  rodzin 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
• współpraca z wolontariuszami oraz lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami

Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej

adres 15-225 Białystok, ul. Grottgera 8
tel. (085) 732 65 05

http://www.zambrow.org/szansa
mailto:szansa@zambrow.org


e-mail klubprzystan1@interia.pl
strona internetowa www.snrrp.org.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–17.00, sob. 10.00–14.00 
nr konta 40 2130 0004 2001 0402 8338 0001
KRS 0000003968

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• organizowanie  wszechstronnej  rehabilitacji,  usługi  rehabilitacyjne  dla  osób 
niepełnosprawnych z powodu przewlekłych zaburzeń psychicznych

• edukacja w dziedzinie rehabilitacji psychiatrycznej realizowana w kraju i za granicą
• poszukiwanie  i  tworzenie  miejsc  pracy  dla  osób  niepełnosprawnych  z  powodu 

zaburzeń  psychicznych,  pomoc  w  tworzeniu  warunków  do  podjęcia  własnej 
działalności gospodarczej

• wspieranie  działalności  samopomocowej  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  i  ich 
rodzin

• organizowanie i finansowanie wykładów, szkoleń, zjazdów, konferencji naukowych i 
sympozjów o tematyce rehabilitacji psychiatrycznej

• organizowanie  corocznych  konferencji  w  ramach  akcji  Światowy  Dzień  Zdrowia 
Psychicznego

• skupianie wokół idei Stowarzyszenia autorytetów naukowych i moralnych
• przyznawanie stypendiów i nagród osobom realizującym cele Stowarzyszenia
• współpraca  z  instytucjami  w  kraju  i  za  granicą  w  zakresie  objętym  celami 

Stowarzyszenia 
• upowszechnianie  idei  i  celów  Stowarzyszenia  za  pomocą  środków  masowego 

przekazu i in.
• działalność wydawnicza 
• działalność  gospodarcza  służąca  gromadzeniu  środków  na  realizację  działalności 

statutowej
• Klub Pacjenta „Przystań”

nowoczesna, jedyna tego typu w regionie placówka oparta o wzorce 
działalności klubowej, zrzeszająca osoby przewlekle chore psychicznie, 
najczęściej z orzeczoną grupą inwalidzką, wymagające szczególnego wsparcia 
i rehabilitacji psychospołecznej
przełamywanie izolacji społecznej, wypełnianie wolnego czasu, zachęcanie do 
podjęcia pracy 
przyjęcie do Klubu zainteresowanej osoby na podstawie dokumentacji 
lekarskiej i osobistego wywiadu

• Zespół Leczenia Środowiskowego (NZOZ) – pomoc ze strony lekarzy psychiatrów, 
psychologów, pedagogów i pielęgniarek

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu PROMYK

adres 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Zamojska 2
tel. 0 510 966 546
e-mail stowarzyszenie@nnrpromyk.org
strona internetowa www.nnrpromyk.org

http://www.nnrpromyk.org/
mailto:stowarzyszenie@nnrpromyk.org


godz. działania wt., śr., czw. 10.00–12.00
nr konta 39 2030 0045 1110 0000 0063 6790
KRS 0000076823

siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• Stowarzyszenie  zrzeszające  osoby niepełnosprawne z  dysfunkcją  narządu ruchu,  w 
większości poruszające się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy kul, lasek

• upowszechnianie  dostępności  obiektów użyteczności  publicznej  do wymogów osób 
niepełnosprawnych

• egzekwowanie praw obywatelskich i publicznych osób niepełnosprawnych w zakresie 
kształcenia, pracy, kultury, sportu i rekreacji

• rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
• zwiększenie aktywności społecznej i życiowej osób niepełnosprawnych
• podnoszenie sprawności fizycznej osób niepełnosprawnych 
• organizowanie treningów sportowych
• wycieczki krajoznawcze, szkolenia, turnusy rehabilitacyjne
• propagowanie  dokonań  twórczych  i  praktycznych  w  dziedzinach  objętych 

działalnością statutową
• współpraca  z  organizacjami  społecznymi  i  samorządowymi,  a  także  z  osobami 

prawnymi i fizycznymi
• cykliczne imprezy sportowe: wyścigi na wózkach inwalidzkich ulicami miasta 

Stowarzyszenie Pomocowe w Zakrzewie BLIŻEJ SIEBIE

adres 09-460 Mała Wieś, Zakrzewo 26 
tel./faks (024) 231 41 47
e-mail zakrzewo@domypomocy.pl
nr konta 75 8213 1018 2002 0600 0703 0001
KRS  0000150180

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• umożliwianie uczestnictwa w życiu społecznym ludziom z ograniczoną sprawnością 
fizyczną, psychiczną bądź społeczną

• wsparcie  funkcjonowania  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Zakrzewie,  w  którym 
zamieszkują dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie  i przewlekle psychicznie 
chore

• pomoc rzeczowa dla mieszkańców DPS, m.in. w postaci odzieży i żywności
• pomoc materialna dla najuboższych osób i rodzin z gm. Mała Wieś, szczególnie dla 

dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy 
• prowadzenie  świetlicy  środowiskowej  SIEDLISKO we  wsi  Chylin  w  gm.  Mała 

Wieś: wsparcie socjalne i psychologiczne dzieci i młodzieży oraz organizowanie im 
zajęć w czasie wolnym

• współorganizowanie  Dni  Humoru  i  Satyry  –  corocznej  imprezy  integracyjnej  o 
charakterze  przeglądów  twórczości  scenicznej  osób  niepełnosprawnych  –  oraz 



turniejów warcabowo-szachowych dla osób niepełnosprawnych, odbywających się na 
terenie Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym PODAJMY SOBIE RĘCE

adres 22-100 Chełm, Powstańców Warszawy 2 
tel./faks (082) 563 90 38
e-mail nadzieja.chelm@wp.pl
strona internetowa www.podajmysobierece.com.pl
nr konta 48 1240 2223 1111 0000 3581 3765
KRS 0000020206

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym 
• tworzenie  wielopłaszczyznowych  form rehabilitacji  i  edukacji  w  celu  zwiększenia 

aktywności życiowej, zawodowej i społecznej 
• tworzenie placówek o charakterze rehabilitacyjnym i edukacyjnym, w których osoby 

niepełnosprawne  dzięki  wszelkiego  rodzaju  udogodnieniom  architektonicznym 
(podjazdy, poręcze i inne pomoce) mogą mieć dostępność, łatwość poruszania się i 
nawiązywania kontaktów ze środowiskiem lokalnym

• prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego „Nadzieja”
o kompleksowa opieka oraz usprawnianie: ruchowe, umysłowe i społeczne 

dzieci niepełnosprawnych od 3 do 25 roku życia 
o umożliwienie dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu 

głębokim,  a  także  dzieciom  i  młodzieży  upośledzonym  umysłowo  ze 
sprzężonymi  niepełnosprawnościami  realizację  obowiązku  rocznego 
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

o nauka samoobsługi i komunikacji 
o wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, dużej i małej motoryki, 

funkcji poznawczych
o stosowane  metody:  Knillów,  ruch  rozwijający  Weroniki  Sherborne, 

metoda  dobrego startu,  stymulacja  polisensoryczna  „Poranny Krąg”  wg 
pór roku, relaksacja, alternatywna komunikacja

o dzieci  przyjmowane  na  podstawie  aktualnego  orzeczenia  z  poradni 
psychologiczno-pedagogicznej

• organizacja wycieczek, pielgrzymek, wyjazdów typu „zielona szkoła”
• działania o charakterze rzecznictwa interesów osób niepełnosprawnych
• likwidacja barier
• poradnictwo
• współpraca z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

adres 16-400 Suwałki, ul. Paweckiego 29 
tel. (087) 566 59 54
nr konta 67 1020 1332 0000 1302 0027 7426
KRS 0000077283

mailto:nadzieja.chelm@wp.pl


status organizacji pożytku publicznego 

• Stowarzyszenie  zapewnia fachową opiekę dzieciom z upośledzeniem umysłowym i 
niepełnosprawnością ruchową 

• nauka podstawowych umiejętności zwiększających ich mobilność, zaradność osobistą, 
wpływających na lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie

• w ofercie dla podopiecznych:
rehabilitacja
pomoc logopedyczna
pomoc psychologiczna
muzykoterapia
hipoterapia
masaże usprawniające

• realizowane programy:
„Iskra nadziei na lepsze jutro – prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji 
osób niepełnosprawnych w ramach zajęć indywidualnych i  grupowych” 
„Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży”

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym PLUSIK

adres 26-085 Miedziana Góra, Kostomłoty II 133 
tel. 0 889 338 766
e-mail stowarzyszenieplusik@op.pl
nr konta 51 8493 0004 0020 0333 4394 0001 
KRS 000202358

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• uaktywnianie osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
• spotkania w remizie strażackiej w Miedzianej Górze

o w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 17.30 
o z  okazji  świąt  połączone  z  programem  artystycznym  przygotowanym  przez 

młodzież lub Zespół Ludowy Koła Gospodyń Wiejskich 
o na  spotkania  zapraszani  także  samorządowcy  gminni,  pracownicy  Gminnego 

Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  pracownicy  i  dyrektorzy  ośrodków 
rehabilitacyjnych

o wymiana doświadczeń między członkami Stowarzyszenia
• organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych: warsztaty 

plastyczne,  muzyczne,  wycieczki  autokarowe,  rajdy  piesze,  rowerowe,  pomoc  w 
nauce, rozwijanie uzdolnień

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci JESTEŚMY RAZEM

adres 16-400 Suwałki, ul. Przytorowa 8
tel.  0 512 484 856
faks (087) 566 28 27



e-mail stowarzyszenie-jestesmyrazem@wp.pl
strona internetowa www.jestesmyrazem.internetdsl.pl
nr konta 22 9367 0007 0010 0017 2462 0001
KRS 0000061644

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych
• przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności 
• prowadzenie Punktu Konsultacyjnego „Jesteśmy Razem”
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób
• organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w formie „zielonej 

szkoły” oraz „zimowej szkoły”
• upowszechnianie  kultury  fizycznej  i  sportu,  coroczne  organizowanie  obozów 

rekreacyjno-sportowych
• promocja i organizacja wolontariatu 
• Centrum  Szkolenia  „Jesteśmy  Razem”:  działalność  edukacyjna  i  szkoleniowa, 

doskonalenie zawodowe dla nauczycieli i innych osób, których działalność może być 
przydatna do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

• działalność wydawnicza i informacyjna, mogąca wpływać na integrację i akceptację 
osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

• organizowanie  spotkań  integracyjnych,  imprez  mających  na  celu  promocję  osób 
niepełnosprawnych oraz ich twórczości 

• zorganizowanie Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego „Żywioły”, Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki „Złota Nutka” 

• prowadzenie na zlecenie  oraz ze środków własnych różnorodnych usług: w formie 
placówek  i  zespołów  kompleksowej,  wielospecjalistycznej  pomocy,  w  zakresie 
wczesnej  interwencji,  rehabilitacji,  terapii,  poradnictwa,  edukacji,  rewalidacji, 
wychowania,  wychowania  przedszkolnego,  wspierania  rozwoju  oraz  realizowania 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

• działalność  rehabilitacyjno-rekreacyjna,  kulturalna,  sportowa,  organizowanie 
wypoczynku  osób  niepełnosprawnych  w  ramach  Centrum  Terapii  „Jesteśmy 
Razem”

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie 
POMOCNA DŁOŃ 
przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży

adres 18-400 Łomża, ul. Polowa 39
tel./faks (086) 216 52 51, (086) 216 52 52
e-mail dpslomza@op.pl
strona internetowa www.dpslomza.info
godz. działania pon.–pt. 7.30–15.30
nr konta 81 1020 1332 0000 1102 0204 3933
KRS 0000210678

status organizacji pożytku publicznego

http://www.dpslomza.info/
mailto:dpslomza@op.pl


siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc w zapewnieniu im godziwych 
warunków bytowych,  zdrowotnych,  kulturalnych,  rekreacyjno-wypoczynkowych  ze 
szczególnym uwzględnieniem mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Łomży, które 
ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji

• pomoc  osobom  wymienionym  w  zakresie  dostępności  do  usług  medyczno-
rehabilitacyjnych

• pozyskiwanie  środków  finansowych  oraz  rzeczowych  z  przeznaczeniem  dla  osób 
niepełnosprawnych, na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, kulturalnych, na 
integrację  osób  niepełnosprawnych  ze  środowiskiem  oraz  na  zakup  sprzętu  i 
wyposażenia  obiektu  DPS  w  Łomży,  stanowiącego  jednocześnie  siedzibę 
Stowarzyszenia

• nawiązywanie  kontaktów i  współpracy z  innymi  stowarzyszeniami  i  organizacjami 
pozarządowymi w kraju i za granicą

• organizowanie  imprez  sportowych,  kulturalno-rozrywkowych  o  charakterze 
integracyjnym, promowanie prac artystycznych osób niepełnosprawnych

• wspieranie  osób  niepełnosprawnych  intelektualnie  w  wyjazdach  na  imprezy 
integracyjne 

• organizowanie  zbiórek  okolicznościowych  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych 
intelektualnie

• cyklicznie realizowane projekty – spotkania osób niepełnosprawnych:
Przegląd Piosenki Religijnej Domów Pomocy Społecznej
Spotkania Wrześniowe
Turniej Sportowy „Zdrowo i Wesoło” 
w najbliższych planach warsztaty muzyczne „Wspaniała Orkiestra”

                                       
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa

adres  90-421 Łódź, ul. Kilińskiego 2
tel./faks (042) 630 73 48
e-mail zwojtalik@wp.pl, stow.down@wp.pl
strona internetowa www.downs.pl
godz. działania pon., wt., czw. 10.00–14.00, wt., śr., pt. 17.00–19.00
nr konta 72 1240 1545 1111 0000 1166 2987
KRS 0000018766

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• Stowarzyszenie  zrzesza  rodziców i  opiekunów osób niepełnosprawnych,  głównie  z 
zespołem Downa

• kształtowanie warunków do godnego życia, samorealizacji, wszechstronnego rozwoju 
oraz wyrównywania szans w środowisku rodzinnym i społecznym

• „Program poprawy funkcjonowania w społeczeństwie chorych z Zespołem Downa”
• prowadzenie zajęć rehabilitacji ruchowej 
• muzykoterapia
• zajęcia sportowe na basenie

http://www.downs.pl/
mailto:stow.down@wp.pl
mailto:zwojtalik@wp.pl


• bowling
• zajęcia wyrównawcze w klasach integracyjnych i specjalnych
• terapia psychologiczna i logopedyczna
• organizowanie  wakacyjnych  warsztatów  usprawniających  dla  podopiecznych  we 

własnym ośrodku w Bardzyninie k. Aleksandrowa
• udział w Olimpiadach Specjalnych (pływanie, tenis stołowy)
• grupy wsparcia dla rodzin
• warsztaty edukacyjne dla rodziców
• zespół instrumentów perkusyjnych „Mały Big Band”, który działa od 12 lat i bierze 

udział w  prezentacjach artystycznych, festiwalach i imprezach charytatywnych
• imprezy artystyczne i sportowe o zasięgu ponadlokalnym
• imprezy okolicznościowe (wigilia, zabawa noworoczna, Dzień Dziecka) dla członków 

Stowarzyszenia
• wycieczki turystyczno-krajoznawcze

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych NASZYM DZIECIOM

adres 95-060 Brzeziny, ul. Konstytucji 3 Maja 1
adres korespondencyjny 95-060 Brzeziny, ul. Kulczyńskiego 3
tel. (046) 874 13 60, (046) 874 25 62 
e-mail naszym_dzieciom@o2.pl
strona internetowa www.naszymdzieciom.cba.pl
godz. działania pon.–pt. 13.00–18.00
nr konta 34 1240 3334 1111 0000 2772 8279
KRS 0000150209

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działania  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  ruchowo i  intelektualnie  z 
powiatu brzezińskiego i powiatów ościennych woj. łódzkiego

• pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom
• integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze zdrowymi rówieśnikami
• prowadzenie  działalności  informującej  o  problemach  dzieci  i  młodzieży 

niepełnosprawnej oraz ich rodzin
• tworzenie warunków prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
• prowadzenie  Ośrodka  Dydaktyczno-Rehabilitacyjnego  dla  dzieci  i  młodzieży 

niepełnosprawnej w Brzezinach, oferującego:
bezpłatne  zajęcia  indywidualne  z  fizjoterapeutą,  pedagogiem  specjalnym, 
logopedą, masażystą
opiekę przez kilka godzin dziennie w pracowni terapii zajęciowej
instruktaż dla rodziców do pracy w domu

• organizowanie  kilkudniowych  bezpłatnych  wycieczek,  wyjazdów  do  kin,  teatrów, 
muzeów, imprez i spotkań integracyjnych, zapewnianie uczestnictwa w wydarzeniach 
w regionie

• konsultacje prawne, psychologiczne, lekarskie dla niepełnosprawnych i ich rodzin
• warsztaty terapii zajęciowej
• konkursy i zawody sportowe

http://www.naszymdzieciom.cba.pl/
mailto:naszym_dzieciom@o2.pl


• w planach na 2010 rok oddanie do użytku nowej siedziby Stowarzyszenia i Ośrodka 
Dydaktyczno-Rehabilitacyjnego

• uczestnictwo  w  zajęciach  możliwe  po  przedstawieniu  orzeczenia  o 
niepełnosprawności

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych WSPÓLNA TROSKA

adres 96-100 Skierniewice, ul. Jagiellońska 28
tel./faks (046) 833 97 60
e-mail troska@free.ngo.pl
strona internetowa www.troska.free.ngo.pl
godz. działania pon.–pt. 9.00–16.00
nr konta 95 1020 4580 0000 1702 0010 9397
KRS 0000125403

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• zwiększenie aktywności zawodowej, społecznej i fizycznej osób niepełnosprawnych
• rozwój i promocja społeczeństwa obywatelskiego
• działalność w zakresie wolontariatu i poradnictwa 
• Stowarzyszenie prowadzi:

o Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Dla Dzieci Niepełnosprawnych im. 
Jana Pawła II w Skierniewicach 
dzieci i młodzież niepełnosprawna z różnymi schorzeniami
terapia dzieci autystycznych
o Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 
oferujący dzieciom z  upośledzeniem w stopniu  głębokim możliwość  realizacji 
obowiązku szkolnego
o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
terapia i rehabilitacja dzieci z terenu byłego woj. skierniewickiego
o Skierniewicki Punkt Wolontariatu
obecnie ma status Centrum Wolontariatu, należy do Ogólnopolskiej Sieci Centrów 
Wolontariatu 
przyjmowanie zgłoszeń od osób pragnących dobrowolnie i nieodpłatnie pomagać 
innym  oraz  wniosków  od  osób,  które  pomocy  potrzebują
informowanie,  czym  jest  wolontariat,  kto  może  zostać  wolontariuszem,  czym 
zajmuje się wolontariusz
organizowanie szkoleń
o Biuro Porad Obywatelskich

• imprezy  okazjonalno-integracyjne:  wycieczki,  bale,  ogniska,  wyjazdy  turystyczno-
krajoznawcze

• działania  zwiększające  świadomość  społeczności  lokalnej  w  zakresie  praw  i 
obowiązków

  
Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego DLA RODZINY

adres 91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22 
tel. (042) 616 05 16 

mailto:troska@free.ngo.pl


e-mail                                           dla_rodziny@free.ngo.pl   
strona internetowa www.dla_rodziny.free.ngo.pl
godz. działania pon.–pt.8.00–16.00
nr konta 16 1500 1038 1210 3006 7820 0000 
KRS 0000207011

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• Stowarzyszenie  utworzone  przez  rodziny  skupione  przy  Towarzystwie  Przyjaciół 
Niepełnosprawnych w Łodzi

• zrzesza  osoby  niepełnosprawne  chorujące  psychicznie  oraz  ich  rodziców  i 
opiekunów

• spotkania grupowe prowadzone przez psychologa na zasadzie grup wsparcia
• indywidualne konsultacje psychologiczne
• spotkania psychoedukacyjne prowadzone przez lekarza psychiatrę
• zespoły leczenia domowego 
• wyjazdy integracyjne i turystyczno-rekreacyjne
• szkolenia i warsztaty z zakresu komunikacji, psychoedukacji i ekonomii społecznej
• pomoc prawno-organizacyjna
• propagowanie idei, postaw i inicjatyw służących aktywizowaniu społeczeństwa na 

rzecz  pomocy  osobom cierpiącym  na  zaburzenia  psychiczne  oraz  zapobieganiu 
stygmatyzacji i dyskryminacji tych osób

• wspieranie  działań  podstawowej  opieki  specjalistycznej  w  zakresie  terapii  i 
rehabilitacji osób z problemami psychicznymi i ich rodzin

• wspieranie  działań  na  rzecz  powstania  i  rozwoju  środowiskowej  opieki 
psychiatrycznej, która zapewniałaby ciągłość opieki nad chorym i monitorowanie 
stanu jego zdrowia po każdym pobycie w szpitalu w celu zapobiegania kolejnym 
hospitalizacjom lub ograniczenia czasu ich trwania

• pomoc  organizacyjna  i  rzeczowa  dla  osób  chorych  (mająca  przygotować  je  do 
samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie) oraz tworzenie warunków do ich 
integracji z otoczeniem

• udział  w  kampaniach  społecznych,  np.  Schizofrenia  –  Otwórzcie  Drzwi,  Bieg 
Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
TĘCZA

adres 02-321 Warszawa, ul. Kopińska 6/10
tel./faks (022) 822 03 44, (022) 658 43 30
e-mail tecza@idn.org.pl
strona internetowa www.tecza.org
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 35 1060 0076 0000 3300 0060 9962
KRS 0000095698

status organizacji pożytku publicznego
siedziba i obiekty dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo

http://www.tecza.org/
mailto:tecza@idn.org.pl
mailto:e-mail%20%09%09%09dla_rodziny@free.ngo.pl


• działalność charytatywna na rzecz dzieci  i  osób niewidomych i słabowidzących,  w 
szczególności niewidomych i słabowidzących ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

• kompleksowa, specjalistyczna i profesjonalna pomoc dla podopiecznych
• zapewnianie opieki, pomoc społeczna, wyrównywanie życiowych szans, wspieranie w 

osiąganiu większej samodzielności, niezależności w życiu i lepszej jakości życia
• ochrona  i  promocja  zdrowia,  kształtowanie  postaw i  zachowań  prozdrowotnych  w 

dziedzinach  związanych  z  widzeniem,  leczenie  i  rehabilitacja,  upowszechnianie 
wiedzy  na  temat  diagnostyki,  leczenia,  terapii,  edukacji,  rehabilitacji  oraz 
kompleksowej pomocy osobom z zaburzeniami widzenia

• nauka i  edukacja,  działalność  oświatowa,  promowanie  kultury,  sztuki,  sportu osób 
niepełnosprawnych, pomoc w adaptacji do środowiska osób sprawnych, integracja

• prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i osób 
zawodowo  zajmujących  się  pracą  z  niepełnosprawnymi,  przygotowywanie  i 
kształcenie kompetentnych kadr w zakresie leczenia, edukacji, terapii i rehabilitacji

• wspomaganie rozwoju psychofizycznego i społecznego podopiecznych we wszystkich 
obszarach ich funkcjonowania

• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa 
• działalność  na  rzecz  przestrzegania  praw  osób  niepełnosprawnych,  kształtowanie 

świadomości społecznej i popularyzowanie wiedzy na temat potrzeb, możliwości oraz 
sytuacji  społecznej  osób  niewidomych,  słabowidzących,  ze  sprzężonymi 
niepełnosprawnościami

• reprezentowanie interesów środowiska niewidomych i słabowidzących i ich rodzin
• działalność  ekspercka,  inicjowanie  badań  naukowych  w  dziedzinie  oceny  i  terapii 

widzenia

Stowarzyszenie
RÓWNYCH SZANS

adres 96-300 Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3
tel. (046) 855 41 81
e-mail ddpzyrardow@neostrada.pl
Internet www.rowneszanse.webpark.pl
godz. działania pon.–pt. 7.30–16.00
nr konta 65 1240 3350 1111 0010 0454 9418
KRS 0000097331

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• prowadzenie  działalności  służącej  zwiększaniu  aktywności  życiowej  i fizycznej  osób 
niepełnosprawnych w celu ich jak największego usamodzielniania się
• rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji

• udzielanie  pomocy  osobom  objętym  działalnością  Stowarzyszenia,  zwłaszcza  pomocy 
organizacyjnej, prawnej, medycznej, charytatywnej i socjalnej

• kształtowanie  w  społeczeństwie  świadomości  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  i 
aktywizowanie działań na rzecz tych osób

http://www.rowneszanse.webpark.pl/
mailto:ddpzyrardow@neostrada.pl


• rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin niepełnosprawnych
• obrona interesów osób niepełnosprawnych
• czuwanie  nad  przestrzeganiem  praw  dzieci  (w  szczególności  dzieci 

niepełnosprawnych)
• pomoc  dla  rodziców i  opiekunów w zakresie  specjalistycznej  informacji,  poradnictwa, 

fachowej literatury, ulotek informacyjnych i in.
• prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych

opieka  nad  dziećmi  w wieku  5–20  lat  z  Żyrardowa,  powiatu  żyrardowskiego 
i grodzkiego
wieloprofilowe usprawnianie
obiekt w pełni dostosowany pod względem architektonicznym i wyposażenia do potrzeb 
rehabilitacyjnych

Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych KEJA

adres 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 31/35/38
tel. 0 504 007 646
e-mail oddziallodzki@gmail.com
godz. działania pon.–pt. 9.00–16.00 (po tel. uzgodnieniu)
nr konta 50 1090 2705 0000 0001 0878 6682
KRS 0000300916

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• zrzeszanie osób niepełnosprawnych i popularyzowanie wśród nich żeglarstwa 
• organizowanie  bazy  technicznej  do  uprawiania  żeglarstwa  przez  osoby 

niepełnosprawne,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  potrzeb  żeglarzy 
niepełnosprawnych ruchowo 

• ułatwianie  żeglarzom niepełnosprawnym aktywnego uprawiania  żeglarstwa poprzez 
prowadzenie wszelkich form nauki, szkoleń oraz wypoczynku

• dążenie  do  pełnej  integracji  osób  niepełnosprawnych  w  społeczeństwie  ludzi 
sprawnych, rehabilitacja społeczna i lecznicza poprzez aktywny wysiłek fizyczny

• wyrównywanie szans, ochrona interesów osób niepełnosprawnych
• integracja społeczna osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi
• aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
• projekty realizowane w 2009 roku:

Szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Żeglarski wyjazd rekreacyjno-integracyjny na Mazury 
Rejsy integracyjno-rehabilitacyjne śródlądowe i morskie
Impreza integracyjna – Wieczerza Wigilijna 
Trening regatowy dla żeglarzy niepełnosprawnych ruchowo biorących udział w 
regatach

• zgłaszanie akcesu do działań poprzez kontakt telefoniczny lub drogą e-mailową
• strona internetowa Stowarzyszenia dostępna od grudnia 2009 roku

mailto:oddziallodzki@gmail.com


Stowarzyszenie 

na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym

 z Upośledzeniem Umysłowym 

DELTA

adres 02-238 Warszawa, ul. Długa 29
tel. (022) 635 54 60, 0 604 421 841
e-mail kontakt@stowarzyszeniedelta.pl

jerzy_kulesza@op.pl
strona internetowa www.stowarzyszeniedelta.org.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 74 1020 1097 0000 7102 0086 1328
KRS 0000165470

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• prowadzenie działalności prawnej, oświatowej i informacyjnej na rzecz przestrzegania 
i umacniania konstytucyjnych wolności i praw osób z upośledzeniem umysłowym

• działania służące wprowadzaniu osób niepełnosprawnych umysłowo do społeczności 
oraz świadczenie wszechstronnej pomocy ich rodzinom i opiekunom

• organizowanie zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych i in. dla dzieci 
(od  10.  roku życia),  młodzieży  i  osób dorosłych  z  upośledzeniem umysłowym  w 
stopniu  głębokim  (bez  względu  na  rodzaj  schodzenia),  które  z  powodu  zaburzeń 
zachowania  nie  mieszczą  się  w  istniejącym  systemie  placówek  publicznych  i 
niepublicznych

• przedsięwzięcia  integrujące  dzieci  upośledzone  i  ich  zdrowych  rówieśników 
(spektakle teatralne, warsztaty plastyczne)

• dążenia do maksymalnego usamodzielnienia podopiecznych, by mogli w przyszłości 
funkcjonować poza środowiskiem rodzinnym

• organizowanie warsztatów terapeutycznych, na których rodziny i opiekunowie dzieci 
upośledzonych  uczą  się,  jak  satysfakcjonująco  i  skutecznie  je  wychowywać, 
organizowanie wyjazdów usamodzielniających

• program  „Szkoła  Wspomagania  Rozwoju”  dla  dzieci  głęboko  upośledzonych  z 
Warszawy, realizowany w Przedszkolu Specjalnym przy ul. Teligi 1 w Warszawie

• prowadzenie Ośrodka Wieloprofilowego Wspomagania Rozwoju 
Warszawa, ul. Radna 6/8 
niepubliczna placówka terapeutyczna dla dorosłych  osób z upośledzeniem umysłowym, 
działająca na zasadach mieszkania treningowo-terapeutycznego 

Stowarzyszenie FAROS 



adres 15-689 Białystok, ul. Pietkiewicza 1/1 
tel. 0 601 147 308
e-mail faros@free.ngo.pl
strona internetowa www.faros.free.ngo.pl
nr konta 48 1140 2017 0000 4902 1069 3887
KRS 0000161914 

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV oraz STI (chorób przenoszonych 
drogą płciową) 

• działalność edukacyjna, profilaktyczna i informacyjna z zakresu edukacji seksualnej, 
uzależnień, HIV/AIDS

• współpraca z grupami społecznymi narażonymi na dyskryminację ze względu na płeć, 
rasę, orientację seksualną, pochodzenie i niepełnosprawność, przeciwdziałanie wyklu-
czeniu społecznemu

• współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi, krajowym i zagranicznymi, 
które realizują podobne cele 

• prowadzenie działalności zleconej przez organy administracji samorządowej
• organizowanie szkoleń,  konferencji,  seminariów,  imprez kulturalnych o charakterze 

profilaktycznym lub charytatywnym
• podnoszenie kwalifikacji osób związanych z działalnością Stowarzyszenia
• niesienie wszechstronnej pomocy w każdej sferze życia zmienionej przez HIV/AIDS 

oraz uzależnienia
• wspieranie rozwoju i wyrównywanie szans młodzieży
• tworzenie grup rozwojowych i samorozwojowych wśród młodzieży i osób dorosłych
• realizowane projekty:

„Pułapka uzależnień” – prowadzony w areszcie śledczym,  skierowany do osób 
osadzonych
„Nie bójmy się AIDS” – program profilaktyczny skierowany do młodzieży szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

• prowadzenie Punktu anonimowego i bezpłatnego testowania w kierunku HIV 
Białystok, ul. Św. Rocha 3 
pon. i śr. 15.00–17.30

• osoby zainteresowane mogą zgłosić się na szkolenia lub zostać edukatorami

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie

adres 16-300 Augustów, ul. Rynek Z. Augusta 27
tel./faks (087) 643 01 00
e-mail sisg@sisg.org.pl
strona internetowa www.sisg.org.pl 
godz. działania pon.–pt. 7.00–15.00
nr konta 88 1060 0076 0000 4015 4004 2121

http://www.sisg.org.pl/


KRS 0000068220

• działania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
• działalność  edukacyjna,  oświatowo-wychowawcza,  charytatywno-opiekuńcza, 

kulturalna, propagowanie idei wolontariatu
• działalność na rzecz rodziny
• przeciwdziałanie  i  łagodzenie  skutków bezrobocia  poprzez zwiększanie  możliwości 

zatrudnienia bezrobotnych
• wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji 

młodzieżowych
• organizacja  spotkań,  konferencji,  sesji  naukowych,  szkoleń,  imprez  kulturalnych, 

sportowo-turystycznych, oświatowych
• działalność wydawnicza i kolportażowa
• realizowane projekty:

„Podlaski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” – skierowany do podmiotów 
sektora  ekonomii  społecznej,  instytucji  rynku  pracy,  pomocy  i  integracji 
społecznej oraz do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamierzających 
podjąć działalność w obszarze ekonomii społecznej
„Społeczeństwo  obywatelskie  –  świadome  społeczeństwo”  –  skierowany  do 
mieszkańców  powiatów  północno-wschodniej  Polski,  w  których  nie  jest 
prowadzone doradztwo prawne i obywatelskie w nieodpłatnej formie
„Ośrodek  Rehabilitacyjno-Szkoleniowy  w  Kuriance  –  przygotowanie  trwałych 
struktur”  –  wsparcie  rozwoju  osób  z  niepełnosprawnością  intelektualną  i 
chorujących  psychicznie,  zapobieganie  pogłębianiu  się  ich  niepełnosprawności, 
włączanie ich w życie społeczne i zawodowe
„Czas dla  rodziców – efekty dla  dziecka” – wsparcie  członków rodzin osób z 
zaburzeniami  psychicznymi  poprzez wyposażenie  ich w kompetencje  i zasoby, 
które przyczynią się do polepszenia zasad komunikacji w rodzinie

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo 

adres 20-236 Lublin, ul. Doświadczalna 46
tel./faks (081) 744 53 18
e-mail doswiadczalna@poczta.fm
strona internetowa                      www.doswiadczalna  .fm.interia.pl  
godz. działania pon.–pt. 7.00–18.00 
nr konta 84 1020 3150 0000 3802 0030 0434 
KRS 0000024649

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży  z  porażeniem  mózgowym,  dystrofią 
mięśniową, przepukliną oponowo-rdzeniową, niepełnosprawnością pourazową

• wspieranie  i  organizowanie  inicjatyw  mających  na  uwadze  pomoc  i  tworzenie 
optymalnych  warunków  rozwoju  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  ruchowo  i 
intelektualnie

• prowadzenie Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji, gdzie odbywają się:
zajęcia indywidualne i grupowe

http://doswiadczalna.fm/
mailto:doswiadczalna@poczta.pl


ćwiczenia indywidualne prowadzone przez rehabilitantów
akupresura,  masaż  klasyczny,  trening  umysłowy,  EEG-Biofeedback,  pomoc 
logopedy i psychologa, refleksologia, konsultacje lekarza rehabilitanta i ortopedy, 
logorytmika, hipoterapia 

• Świetlica Integracyjna RAZEM: wczesna interwencja, terapia i stymulacja rozwoju 
dzieci od 1 do 7 lat

• Warsztaty Terapii Zajęciowej: rehabilitacja ruchowa, społeczna i zawodowa
• organizowanie turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych i imprez środowiskowych
• realizowane projekty:

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
do 25 go roku życia”
„Wczesna  interwencja  –  prowadzenie  zajęć  integracyjnych  dla  dzieci 
niepełnosprawnych”

• wymagane dokumenty do zapisu do Stowarzyszenia:
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
deklaracja członkowska
składka członkowska

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych NADZIEJA

adres 98-313 Konopnica, Strobin 34
tel./faks (043) 842 41 06
e-mail stowarzyszenienadzieja@onet.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 43 1160 2202 0000 0000 4318 5691
KRS 0000062761

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,  pokrzywdzonych,  ubogich, 
niedostosowanych do otaczających warunków życia

• prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej 
• wspieranie  działań  mających  na  celu  kształcenie  i  samokształcenie  osób 

niepełnosprawnych
• tworzenie  systemu  wsparcia  poprzez  organizację  środowiskowych  domów 

samopomocy,  warsztatów  terapii  zajęciowej,  ośrodków  rehabilitacji,  centrum 
integracji społecznej i in.

• popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych dot. niepełnosprawności
• inicjowanie działań w zakresie zdrowia
• działania  na  rzecz  rozwoju  rynku  pracy  dla  osób,  które  zamierzają  rozpocząć 

prowadzenie  własnej  działalności,  organizowanie  zebrań,  odczytów,  szkoleń, 
konsultacji,  konferencji,  sympozjów,  usług  doradczych,  szkoleniowych  i 
informacyjnych, umożliwiających nabywanie umiejętności i kwalifikacji

• tworzenie lokalnych kół Stowarzyszenia w celu szerzenia idei integracji
• poprawa  sytuacji  osób  i  dzieci  z  rodzin  patologicznych,  szczególnie  z  rodzin 

alkoholowych i uzależnionych, ograniczanie skutków przemocy domowej 
• tworzenie funduszy stypendialnych i in. służących realizacji celów Stowarzyszenia
• organizowanie  imprez  sportowych,  kulturalnych,  rekreacyjnych,  turystycznych oraz 

mailto:stowarzyszenienadzieja@onet.pl


masowych imprez integracyjnych pod hasłem „Osoba niepełnosprawna w środowisku 
lokalnym”

• współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową
• wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy
• wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych
• projekt „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć”, mający na celu nabywanie 

i  rozwijanie  umiejętności  niezbędnych  do  samodzielnego  funkcjonowania  osób 
niepełnosprawnych, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się u osób z 
uszkodzeniami słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym TRATWA

adres 27-600 Sandomierz, ul. Zawichojska 13
tel./faks (015) 832 27 68
e-mail stowtratwa@interia.pl
strona internetowa www.stowtratwa.w.interia.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 98 1060 0076 0000 3300 0022 0343
KRS 0000040513

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

• działalność obejmująca głównie uczniów klas integracyjnych szkół podstawowych i 
gimnazjów

• ochrona interesów i praw osób niepełnosprawnych oraz równość ich szans w każdej 
dziedzinie życia

• pomoc  w  uzyskaniu  kwalifikacji  zawodowych  i  w  rozwiązywaniu  problemów 
życiowych, rehabilitacja zawodowa, zdrowotna i społeczna 

• kształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie wobec niepełnosprawności 
• reprezentowanie praw i interesów osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin
• prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej integracji zawodowej i 

społecznej osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 
• prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
• współpraca  z  samorządami  i  administracją  rządową,  instytucjami  krajowymi  i 

zagranicznymi, ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz sądami 
rodzinnymi i dla nieletnich

• działalność wydawnicza
• organizowanie szkoleń, zebrań, konferencji, konkursów, wystaw, zespołów aktywności 

społecznej,  imprez  kulturalnych,  sportowych,  rekreacyjnych  i  integracyjnych  oraz 
turnusów rehabilitacyjnych 

• prowadzenie szkoleń, warsztatów, doradztwa, poradnictwa prawnego i zawodowego 
dla osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym

• prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  różnych  formach  organizacyjnych, 
umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych, m.in. „Galeria 
Opatowska 7”, kiermasze

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie 



adres 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 1
tel./faks (087) 644 54 30 
e-mail mops@urzad.augustow.pl
strona internetowa www.snarps.internetdsl.pl
godz. działania pon.–pt. 7.00–15.00
nr konta 74 1060 0076 0000 4015 4002 2585
KRS 0000066973

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 

• niesienie pomocy wszystkim, którzy pomocy potrzebują
• wspieranie  w  różny  sposób  dzieci  z  rodzin  ubogich  i  dysfunkcyjnych,  dzieci  i 

dorosłych  niepełnosprawnych,  osób  długotrwale  bezrobotnych,  bezdomnych, 
zagrożonych  bezdomnością,  wykluczeniem  społecznym  i  marginalizacją,  rodzin 
niepełnych i pozostających w kryzysie

• poradnictwo w zakresie pomocy społecznej
• występowanie  do  różnych  instytucji,  samorządów,  administracji  publicznej  i 

państwowej, donatorów i programów z wnioskami o przyznanie środków finansowych 
wraz z prawem do ich rozliczania

• współpraca z zakładami pracy, związkami zawodowymi, jednostkami gospodarczymi, 
organizacjami  samorządu  terytorialnego  i  pozarządowymi,  kościołami,  placówkami 
oświatowymi,  opiekuńczymi  i  wychowawczymi  w  zakresie  pomocy  dla  osób 
potrzebujących

• organizowanie  i  prowadzenie  wszelkiej  pomocy  społecznej,  a  w  szczególności 
gromadzenie i podział funduszy dla osób potrzebujących z terenu Augustowa

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o 
Pokrewnych Zaburzeniach WSPÓLNY ŚWIAT

adres 21-500 Biała Podlaska, ul. Królowej Jadwigi 9/49
tel. 0 503 002 199, 0 509 846 511
e-mail wspolnyswiat@gmail.com
strona internetowa www.wspolnyswiat.xt.pl
nr konta 77 8025 0007 0026 1052 2000 0010
KRS 0000275016

status organizacji pożytku publicznego
siedziba i obiekty dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• wszechstronna pomoc młodzieży i dzieciom autystycznym,  młodzieży i dzieciom o 
pokrewnych zaburzeniach oraz rodzinom, opiekunom i specjalistom

• organizowanie i przeprowadzanie różnych form lecznictwa, edukacji i opieki
• organizowanie  banku  danych  na  temat  autyzmu,  popularyzowanie  problematyki 

choroby
• Stowarzyszenie prowadzi

Ośrodek Terapeutyczny i Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Autyzmem
Biała Podlaska, ul. Pokoju 22 

mailto:mops@urzad.augustow.pl


zajęcia z psychologiem, pedagogiem specjalnym, logopedą
muzykoterapia
arteterapia
dogoterapia
hipoterapia
integracja sensoryczna
ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne
zajęcia teatralne 
zajęcia grupowe dla dzieci z ich rodzeństwem
sala doświadczania świata

• realizowane projekty:
„Wyrównywanie szans w zakresie edukacji przedszkolnej”
„Kolorowa Akademia – zajęcia teatralne”
„Rehabilitacja dzieci z autyzmem”

• szkolenia dla kadry terapeutycznej
• w  planach  na  rok  szkolny  2010–2011  uruchomienie  edukacyjno-rehabilitacyjnej 

szkoły podstawowej dla dzieci z autyzmem

     
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową JESTEM 

adres 09-402 Płock, ul. 3 Maja 16/413
tel. (024) 264 76 02, (024) 268 61 88, 0 605 824 805
e-mail miroslawa.klinger@onet.pl
strona internetowa www.jestemplock.org  
nr konta 28 1680 1088 0000 3000 0010 7635
KRS 0000184746

status organizacji pożytku publicznego
siedziba i obiekty dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• działalność na terenie Płocka i subregionu płockiego
• wszechstronne działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie,  starania o 

poprawę wizerunku tych osób, zapewnianie im  aktywnego uczestnictwa w różnych 
sferach życia społecznego

• prospołeczne inicjatywy na rzecz osób dysfunkcyjnych
• prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej

Płock, ul. Kochanowskiego 7
rehabilitacja  społeczna  i  zawodowa  dorosłych  osób  niepełnosprawnych 
intelektualnie 

• prowadzenie Ośrodka Pomocy Rewalidacyjnej 
Płock, ul. Kochanowskiego 5
dla dzieci niepełnosprawnych do 7 roku życia 
wspomaganie rozwoju psychoruchowego
obserwacja  dzieci  przez  specjalistów:  psychologa,  pedagoga  specjalnego, 
logopedę, rehabilitanta
wsparcie psychologiczne rodziców
indywidualne zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez terapeutów
zajęcia stymulujące pracę zmysłów w sali doświadczania świata



• realizacja projektu zatrudnienia wspomaganego „Będę pracownikiem”
• organizowanie olimpiad sportowych dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej z 

regionu 
• organizowanie pikników integracyjnych na pożegnanie lata dla podopiecznych pięciu 

Warsztatów Terapii Zajęciowej z Płocka

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA

adres 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66/23
tel./faks (022) 618 34 06
e-mail biuro@spoza.org.pl
strona internetowa www.spoza.org.pl
godz. działania pon.–pt. 10.00–15.00
nr konta 81 1020 1026 0000 1002 0091 1370
KRS 0000123781

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• zrzeszenie  osób  działających  w  obszarze  profilaktyki  społecznej,  wychowania, 
edukacji i resocjalizacji

• pomoc  w  zakresie  rehabilitacji  i  readaptacji  społecznej  osobom  z  problemami 
emocjonalnymi przez organizowanie wszechstronnej terapii

• pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom 
w pokonywaniu barier psychicznych i społecznych związanych z niepełnosprawnością

• działania w zakresie aktywizacji, edukacji i integracji społecznej osób narażonych na 
marginalizację społeczną

• wdrażanie  i  wspieranie  programów  o  charakterze  psychoprofilaktycznym  i 
psychoedukacyjnym  ze  szczególnym  uwzględnieniem  programów  profilaktyki 
patologii rodziny oraz programów aktywizujących, samopomocowych i podnoszących 
jakość komunikacji międzypokoleniowej

• realizowane projekty:
„Radosne Maluchy” – miniprzedszkole dla dzieci w wieku 3–5 lat z rodzin 
ubogich z warszawskiej Pragi, warsztaty dla rodziców
„Poradnia” –  dla  osób  z  niepełnosprawnościami  i  ich  rodzin:  porady 
psychologa, doradcy zawodowego, brokera (doradcy) edukacyjnego, prawnika, 
coacha,  warsztaty aktywizujące i  psychoedukacyjne,  pośrednictwo pracy dla 
osób niepełnosprawnych w ramach Agencji Zatrudnienia
„Przystań  –  przyjazny  mikroświat  –  przyjazny  świat”  –  zajęcia 
socjoterapeutyczne i rozwijające dla dzieci
„Chce mi się chcieć… poznać swoją dzielnicę” – warsztaty fotograficzne dla 
gimnazjalistów
„Na  starcie”  –  porady  psychologa,  doradcy  zawodowego  i  brokera 
edukacyjnego  dla  młodzieży  gimnazjalnej  i  licealnej  dot.  rozwoju 
edukacyjnego  i  zawodowego,  porady  dla  rodziców,  warsztaty  aktywizacji 
zawodowej i komunikacji społecznej 
„Falochron” –  projekt  przeciwdziałania  przemocy,  prelekcje,  porady 
psychologa i prawnika dla mieszkańców warszawskiej Pragi Płd.



udział w projektach bezpłatny

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI

adres 01-922 Warszawa, ul. Conrada 13 
tel. (022) 663 40 43
tel./faks (022) 663 10 13
e-mail info@bardziejkochani.pl
strona internetowa www.bardziejkochani.pl
nr konta 91 1020 1026 0000 1402 0017 0787
KRS 0000032355

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• propagowanie, popieranie, koordynowanie i współdziałanie przy realizacji inicjatyw 
mających na celu poprawę sytuacji prawnej, ekonomicznej, edukacyjnej i kulturowej 
osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin

• upowszechnianie wiedzy o zespole Downa i o upośledzeniach umysłowych
• tworzenie środowiska przyjaznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną
• pomoc  rodzinom  wychowującym  dzieci  z  zespołem  Downa  w   rozwiązywaniu 

problemów adaptacyjnych, medycznych, terapeutycznych
• redagowanie, wydawanie i dystrybucja czasopisma „Bardziej Kochani” – magazynu 

poświęconego problemom ludzi z zespołem Downa i ich rodzin (w wersji drukowanej 
i elektronicznej – internetowej) 

• wydawanie  książek,  broszur,  informatorów,  prowadzenie  specjalistycznej  Księgarni 
Wysyłkowej

• organizowanie konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, sympozjów i warsztatów 
• prowadzenie  grup  terapeutyczno-szkoleniowych,  specjalistycznego  poradnictwa, 

pomocy  psychologicznej  dla  rodziców  i  opiekunów  osób  niepełnosprawnych 
intelektualnie

• organizowanie  kolonii,  półkolonii  i  obozów  oraz  turnusów  rehabilitacyjnych  dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 

• prowadzenie  Telefonu  Zaufania  (022)  663  43  90 dla  rodziców  dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie

• organizowanie  zajęć  rehabilitacyjnych  i  imprez  okolicznościowych  dla  dzieci  i 
młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
• współpraca  z  wolontariuszami  i  specjalistami  zajmującymi  się  rehabilitacją 
zdrowotną, oświatową i społeczną

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych MAJA

adres 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 4/45
tel. (022) 649 64 21, 0 665 110 031
e-mail maja3@xl.wp.pl
strona internetowa www.maja.leibk.com



godz. działania pon.–pt. 8.30–16.00/17.00
nr konta 93 1020 1169 0000 8102 0065 1265
KRS 0000141918

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• zapewnienie  jak  najwyższego  poziomu  funkcjonowania  psychofizycznego  i  społecznego 
osobom  z  niepełnosprawnością  intelektualną,  które  zakończyły  obowiązek  szkolny  i  nie 
zostały objęte pomocą instytucjonalną, a także dla osób młodszych (powyżej 10. roku życia) 
zagrożonych – z uwagi na duży stopień niepełnosprawności – izolacją społeczną
• organizowanie  specjalistycznych  szkoleń  i  warsztatów  z  zakresu  prawa,  medycyny  i 
psychologii dla rodziców osób niepełnosprawnych
• organizowanie wolontariatu
• prowadzenie Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego

Warszawa, ul. Meander 18
tel./faks (022) 649 64 21
zajęcia indywidualne i grupowe – ogólne usprawnianie i usamodzielnianie, poszerzanie 
wiadomości  i  umiejętności,  rozwijanie  kompetencji  komunikacyjnych  i  społecznych, 
edukacyjne  wykorzystanie  komputera,  zajęcia  rozwijające  zainteresowania  artystyczne 
zajęcia na basenie, hipoterapia
pomoc pedagogiczna, psychologiczna i rehabilitacyjna
wycieczki poznawcze, turnusy rehabilitacyjne, przedstawienia okolicznościowe, imprezy 
integracyjne
możliwość korzystania z terapii i rehabilitacji organizowanej cyklicznie poza ośrodkiem 
Klub  Aktywności  Osób  Niepełnosprawnych gromadzący  chętnych  na  zajęciach 
czytelniczych, teatralnych, terapeutycznych
autorski, multimedialny program „Spotkania z Alfabetkiem” – nauka czytania dla osób 
z niepełnosprawnością umysłową

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych RES SACRA MISER 

adres 23-275 Gościeradów, ul. Folwark 20
tel. (015) 838 12 47
faks (015) 838 11 04
e-mail  sacramiser@poczta.onet.pl
strona internetowa www.republika.pl/sacramiser
godz. działania pon.–pt. 8.00–15.00 
nr konta 95 1020 3235 0000 5402 0037 5097
KRS 0000025949

siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• Stowarzyszenie  utworzone  przez  pracowników  Domów  Pomocy  Społecznej  w 
Gościeradowie i Czachowie

• wspieranie  zadań  statutowych  Domów  Pomocy  Społecznej  w  Gościeradowie  i  w 
Czachowie ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej 
i  społecznej,  dostępu  do  kultury  i  rekreacji,  uczenia  i  wychowywania  poprzez 

http://www.republika.pl/sacramiser
mailto:sacramiser@poczta.onet.pl


doświadczenia  życiowe  i  nauczanie  specjalne,  tworzenia  nowych  form 
mieszkaniowych z programem jak największego usamodzielnienia

• rozwijanie  kontaktów  ze  środowiskiem  lokalnym  i  tworzenie  różnorodnych  form 
współpracy i wspierania osób niepełnosprawnych

• dofinansowywanie zakupu lekarstw dla mieszkańców DPS w Gościeradowie
• szkolenia dla pracowników pomocy społecznej
• utworzenie i prowadzenie NZOZ MEDOP

umowa z NFZ Lublin na świadczenie ambulatoryjnych usług rehabilitacyjnych 
zabiegi  dla  wszystkich  potrzebujących  pomocy,  posiadających  skierowanie  od 
lekarza 

• zapobieganie  marginalizacji  osób  niepełnosprawnych  przez  organizowanie  imprez 
integracyjnych,  np.  Dzień Dziecka,  Dzień  Pracownika  Socjalnego,  Wigilia  w DPS 
Gościeradów, a na terenie DPS w Czachowie „Powitanie lata”

• projekty zrealizowane w 2009 roku:
,,Qlturalni”  –  promowanie  twórczych  działań  osób  niepełnosprawnych  w 
dziedzinie  tańca,  małych  form teatralnych  i  sztuk  plastycznych,  w  których 
uczestniczyło  ponad  600  osób  z  woj.  lubelskiego,  podkarpackiego, 
świętokrzyskiego
,,Bieszczady”  –  wycieczka  integracyjna  turystyczno-rekreacyjna,  w  której 
uczestniczyły osoby  niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej i Domu 
Pomocy Społecznej w Gościeradowie
,,Z uśmiechem lata” – impreza integracyjno-kulturalna zorganizowana przez 
DPS Gościeradów i DPS Czachów
,,Święto  pieczonego  ziemniaka”  –  impreza  integracyjno-rekreacyjna 
zorganizowana  przez  DPS-y:  Gościeradów,  Czachów,  Popkowice,  Kraśnik, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu i Kraśniku

Świętokrzyski Klub „Amazonki”

adres 25-734 Kielce, ul. Artwińskiego 3C
tel./faks (041) 367 44 28
e-mail amazonki@onkol.kielce.pl
strona internetowa www.onkol.kielce.pl
stały dyżur pon.–czw. 10.00–14.00
nr konta 32 2030 0045 1110 0000 0027 0450
KRS 0000051265

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• organizacja samopomocowa, wspierająca kobiety chore na raka piersi 
• rehabilitacja fizyczna (gimnastyka, basen)
• turnusy rehabilitacyjne
• rehabilitacja psychiczna w różnych formach terapii grupowej i indywidualnej
• spotkania z duchownymi, turnusy medytacyjno-kontemplacyjne
• dyżury przy telefonie zaufania (41) 367 44 29 (pon.–czw.)
• doskonalenie  kadr  liderek  i  ochotniczek  (wolontariuszek)  poprzez  organizowanie 

warsztatów i szkoleń



• spotkania integracyjne członkiń klubu, spotkania seniorek
• porady prawnika
• biblioteka klubowa
• stała  obecność  ochotniczek  przy  chorych  na  oddziale  szpitalnym  (wsparcie 

psychiczne, porady, pomoc praktyczna w zakresie podnoszenia komfortu życia)
• edukacja  społeczeństwa  w  zakresie  profilaktyki  i  wczesnego  wykrywania  

i leczenia raka piersi (akcje edukacyjne w szkołach i zakładach pracy)
• organizowanie otwartych konferencji z udziałem autorytetów w dziedzinie onkologii  i 

innych nauk
• organizowanie  corocznego  Marszu  Życia  i  Nadziei  w  celu  zwrócenia  uwagi 

społeczeństwa na profilaktykę nowotworową
• działalność  wydawnicza:  książki,  kalendarzyki,  informatory,  materiały  z  zakresu 

profilaktyki nowotworowej piersi

Świętokrzyskie Stowarzyszenie WSPÓLNIE POMAGAMY

adres 25-369 Kielce, ul. Wróblewskiego 4
tel. (041) 340 24 70
faks (041) 340 24 47
e-mail wpomagamy@wp.pl
strona internetowa www.wpomagamy.prv.pl
godz. działania pon.–pt. 7.45–15.45
nr konta bankowego 67 1020 2629 0000 9902 0010 3655
KRS 0000152996

siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• świadczenie  pomocy  ofiarom  wypadków  komunikacyjnych,  a  także  ofiarom 
przestępstw,  ofiarom  przemocy  w  rodzinie,  osobom  uzależnionym  i 
współuzależnionym

• wspieranie  finansowe  stowarzyszeń  i  organizacji  działających  na  terenie  woj. 
świętokrzyskiego

• Stowarzyszenie  nie udziela  pomocy osobom indywidualnym bezpośrednio,  wszelka 
pomoc  może  być  kierowana  wyłącznie  poprzez  instytucje  lub  organizacje 
pozarządowe (np. PCK, Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas)

• dotacje na z góry określony projekt,  zadanie do realizacji,  np. pomoc w leczeniu i 
rehabilitacji, zakupie sprzętu rehabilitacyjnego

• konieczność  udokumentowania,  że  niepełnosprawność  jest  skutkiem  wypadku 
komunikacyjnego

Towarzystwo Aktywizacji Muzyczno-Teatralnej Osób Niepełnosprawnych

adres 92-338 Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267
tel. 0 502 068 703
e-mail przeglad@tamton.pl
strona internetowa www.tamton.pl
nr konta 97 1020 3408 0000 4302 0169 5212

http://www.tamton.pl/
mailto:przeglad@tamton.pl


KRS 0000260678

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• promowanie i rozwój talentów artystycznych osób niepełnosprawnych
• zwiększanie  poczucia  własnej  wartości  i  poprawianie  samooceny  osób 

niepełnosprawnych
• propagowanie problematyki osób niepełnosprawnych, dążenie do zmiany postaw 

społecznych wobec tych osób, integracja środowiska 
• inspirowanie i podejmowanie działalności artystycznej, edukacyjnej w dziedzinie 

kultury muzycznej w środowisku osób niepełnosprawnych
• motywowanie  istniejących  zespołów  do  poszerzania  repertuaru,  rozwijania 

umiejętności  wykonawców  w  zakresie  śpiewu  solowego  i  zespołowego,  do 
tworzenia  nowych  zespołów teatralnych  specjalizujących  się  w spektaklach,  w 
których dominuje śpiew

• inspirowanie i organizowanie wydarzeń artystycznych, takich jak przeglądy, koncerty, 
spektakle

• skupianie  twórców,  odtwórców,  naukowców,  pedagogów,  animatorów  i 
organizatorów życia muzycznego

• prowadzenie  różnorodnych  form  dokształcania  i  doskonalenia  zawodowego 
opiekunów zespołów artystycznych osób niepełnosprawnych
• współpraca z organizacjami  i  instytucjami  artystycznymi,  naukowymi  i  kulturalno-
oświatowymi
• udzielanie pomocy merytorycznej i finansowej zespołom osób niepełnosprawnych
• prowadzenie działalności wydawniczej
• organizowanie kursów komputerowych dla  osób niepełnosprawnych  w ich miejscu 
zamieszkania

• organizowanie  Międzynarodowego  Przeglądu  Teatrów  Muzycznych  Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi 

• opieka nad Integracyjną Grupą Teatralną TON złożoną z mieszkańców Centrum 
Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Łodzi, osób niepełnosprawnych z Łodzi i okolic 
oraz wolontariuszy (m.in. studentów)

Towarzystwo Muzyczne 
im. Edwina Kowalika

adres 02-956 Warszawa, ul. Gubinowska 15
tel. (022) 498 47 27, 0 501 782 100,0 501 505 884
e-mail towmuz@idn.org.pl

towmuz@tlen.pl
strona internetowa www.idn.org.pl/towmuz
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 65 1240 1109 1111 0000 0516 3306
KRS 0000011024

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo



• organizacja dostępna zarówno dla niewidomych, jak i widzących miłośników muzyki, 
utworzona w celu upowszechniania, rozwijania i wspierania działalności muzycznej w 
środowisku niewidomych

• promowanie twórczości niewidomych i niedowidzących muzyków (profesjonalistów i 
amatorów, zespołów muzycznych i artystów indywidualnych)

• organizowanie koncertów
• utrwalanie dorobku niewidomych muzyków w postaci nagrań
• wspieranie kształcenia muzycznego niewidomych dzieci i młodzieży
• prowadzenie  wydawnictwa  TOCCATA  oferującego:  nagrania,  podręczniki 

brajlowskie,  nuty  brajlowskie,  kwartalnik  „Nowy  Magazyn  Muzyczny” (wersja 
brajlowska i elektroniczna), a także publikacje adresowane do dzieci i młodzieży

• sprawowanie  opieki  nad  zespołem  Signum,  składającym  się  głównie  z osób 
niewidomych

• kontakt osobisty, telefoniczny, listowny (też pismem brajlowskim) lub przez Internet

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

adres 91-824 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 22
tel./faks (042) 616 06 20
e-mail siedziba@tpn.org.pl
strona internetowa www.tpn.org.pl
nr konta 86 1090 2705 0000 0006 7200 0141
KRS 0000138499

status organizacji pożytku publicznego
siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• wspieranie osób przewlekle chorujących psychicznie, głównie na schizofrenię
• oferta skierowana przede wszystkim do mieszkańców Łodzi
• Towarzystwo prowadzi placówki dzienne i całodobowe:

o Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy ZACISZE
Grotniki, Jedlicze A, ul. Jedlinowa 42/44
tel./faks (042) 717 91 67, (042) 717 93 34, (042)717 94 29
orw@tpn.org.pl

o Środowiskowy Dom Samopomocy
Łódź, ul. Czarnieckiego 4
tel./faks (042) 656 37 47, 0 695 141 407
sds@tpn.org.pl

• działania wspierające rekonwalescencję po pobycie w szpitalu psychiatrycznym oraz 
podnoszące jakość życia osób chorujących psychicznie i ich rodzin

• rozwój  zainteresowań  artystycznych  i  sportowych,  integracja,  rozwój  kompetencji 
społecznych  poprzez  pracę  indywidualną  i  grupową  z  psychologami,  aktywizację 



zawodową,  treningi  umiejętności  życiowych,  psychoedukację  oraz  działalność 
klubową i samopomocową

• grupa teatralna „Kameleon”
• zaadaptowanie na grunt polski w ramach projektu „Kłos” brytyjskiego modelu firmy 

społecznej, w której pracują i uczą się pracy w branży turystyczno-gastronomicznej 
osoby chorujące psychicznie 

• psychoterapeutyczne turnusy rehabilitacyjne dla osób chorujących psychicznie
• hipoterapia dla osób chorujących na schizofrenię 
• przygotowywanie obchodów Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 

w ramach  kampanii „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi”
• wspieranie spółdzielni socjalnej „Ksero Zawisza”, w której pracują osoby chorujące 

psychicznie

Warszawskie Koło 
Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

adres 00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12/14
tel./faks (022) 624 92 05
tel. (022) 624 05 74
e-mail zk.warszawa@psouu.org.pl
strona internetowa www.psouu.warszawa.pl
godz. działania pon.–pt. 8.00–16.00
nr konta 21 1020 1185 0000 4102 0095 1707
KRS 0000162557

status organizacji pożytku publicznego
siedziba bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• organizacja zrzeszająca rodziny wychowujące osoby niepełnosprawne intelektualnie 
• działania na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie 

warunków  przestrzegania  wobec  nich  praw  człowieka,  prowadzenie  ich  ku 
aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin

• Warszawskie Koło prowadzi:
Ośrodek Dzienny przy ul. Walecznych 25/10
Dom Rodzinny im. Czesławy Krzymowskiej przy ul. Mysłowickiej 12 (placówka 
całodobowa)
Zespół Rehabilitacyjny przy ul. Elektoralnej 12/14
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Hożej 27
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Grochowskiej 259A
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy ul. Wrzeciono 10C
kluby integracyjne

• organizowanie  turnusów  rehabilitacyjnych,  zawodów  sportowych,  integracyjnych 
imprez karnawałowych

• realizowane projekty:
„Droga ku niezależności zawodowej”
„Aktywność ku niezależności” – kampanie informacyjne 
„Aktywizacja  zawodowa  i  społeczna  osób  zagrożonych  wykluczeniem 
społecznym”

mailto:zk.warszawa@psouu.org.pl


• współpraca  z  Centrum  Doradztwa  Zawodowego  i  Wspierania  Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Centrum Dzwoni”

Yacht Club ARCUS

adres 18-400 Łomża, ul. Mazowiecka 1/30
tel./faks (086) 218 06 93
e-mail yachtclubarcus@wp.pl
strona internetowa www.yachtclubarcus.4lomza.pl
nr konta 94 2490 0005 0000 4500 6785 3484
KRS 0000071387

status organizacji pożytku publicznego
siedziba, obiekty i jachty dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo

• Yacht Club ARCUS prowadzi
Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie 
19-206 Rajgród, ul. Szkolna 7A 
tel. (086) 272 19 01, 0 505 993 100, 0 503 070 028

• organizowanie wypoczynku niepełnosprawnym i sprawnym żeglarzom, sympatykom 
żeglarstwa, rejsów rodzinnych, pobytów turystyczno-wypoczynkowych:  konferencji, 
szkoleń, kursów

• rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez sporty wodne: żeglarstwo, kajakarstwo
• propagowanie żeglarstwa oraz innych sportów wodnych i lądowych
• umożliwianie rekreacji na wodzie, udziału w regatach i imprezach żeglarskich
• kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania 

wolnego czasu
• prowadzenie szkoleń w celu zdobycia uprawnień żeglarskich oraz uprawnień w innych 

sportach  wodnych  i  lądowych,  umożliwianie  poprzez  współpracę  z  innymi 
organizacjami zdobywania stopni morskich i instruktorskich

• propagowanie  i  udział  w  organizacji  szkoleń  żeglarskich  oraz  w  innych  sportach 
wodnych i lądowych dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

• zapewnianie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć szkoleniowych, rekreacyjnych i 
sportowych

• usługi w zakresie szkutnictwa, sportu, rekreacji i turystyki
• pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych
• rozbudzanie zainteresowania problemami gospodarki wodnej i morskiej
• propagowanie  umiejętności  wspólnego  działania,  wzajemnej  pomocy  i  kultury 

współżycia
• czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym

http://www.yachtclubarcus.4lomza.pl/
mailto:yachtclubarcus@wp.pl
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