Publikacja bezpłatna

o placówkach i instytucjach świadczących pomoc

osobom z niepełnosprawnościami

w Lublinie

Projekt zrealizowany
przez:

Publikacja bezpłatna

Biuletyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych

AHEEEHAPKCFBLBJJMKNKIPAHEEEHA
BNFFFNBPEGALBPMGIDAGNPBNFFFNB
IGNHBGFPDDBAGEIDECLKIEELACPCP
JIHOAGFEDALBHKEADLONFNBCLGIOB
HDFEKAFIBOOGMENOMDBICONMJGIKN
MNNNNFEPCJKPKACIGDOMAHFHABDKO
APBBBPAPCODKPPDFOHIBDCHFFEMBE
HHHHHHHPPHHHPPPHHPPHHHPPPPPPP

Informator

o placówkach i instytucjach świadczących pomoc
osobom z niepełnosprawnościami

w Lublinie

Stan danych na dzień 30.11.2013

Niepelnosprawni.lublin.pl jest portalem tworzonym przez Lubelskie Forum
Organizacji Osób Niepełnosprawnych
- Sejmik Wojewódzki. Redakcja składa się w większości z niepełnosprawnych
wolontariuszy
i
pracowników.
AHEEEHAPKBNEBBACOPAHEEEHA
BNFFFNBPEHFCMDIHMPBNFFFNB
MFICDEFKEDHMLHAIFHHLDDIDN
POKEKJFPMCHKPFHICMHGKAKIF
MFFNNFEPKPCOIPAGAHFHAADPE
APBBBPAPCDKMMGIHFADEEGKIA
HHHHHHHPPPHHHHPHHPPHHHPPH

Projekt zrealizowany przez:
Lubelskie Forum Organizacji
Osób Niepełnosprawnych
– Sejmik Wojewódzki

Lublin 2013

Szanowni Państwo,
Wydawca:
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23/14
20-068 Lublin
tel. 81 533 10 22
www.lfoon.lublin.pl
lfoon.lublin@gmail.com

Oddajemy w Państwa ręce bezpłatny Informator o placówkach i instytucjach
świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami w Lublinie. Jest on odpowiedzią na duże potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych w zakresie dostępu do
informacji związanych z problematyką niepełnosprawności, a także ich aktualizacji
i rzetelnego opracowania. Projekt został zrealizowany przez Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, dzięki wsparciu finansowemu
Miasta Lublin i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mamy
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nadzieję, że publikacja dostarczy niezbędnych informacji o placówkach i instytucjach,
które udzielają pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich środowisku w codziennym funkcjonowaniu i pokonywaniu życiowych barier.
Publikacja prezentuje ponad 300 placówek i instytucji w układzie alfabetycznym, ujętych w kilku rozdziałach: Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Edukacja, Organizacje pozarządowe, Zatrudnienie, Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, Rehabilitacja, Punkty informacyjno-poradnicze, Transport oraz

Projekt graficzny i skład:
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Przydatne adresy. Obok danych teleadresowych, zamieściliśmy również kody QR
i GPS, ułatwiające szybką lokalizację oraz dostęp do pełnej informacji o danej pla-
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cówce w sieci internetowej. Jak z nich korzystać, w przystępny sposób objaśnia krótka instrukcja. Informator dostępny jest również w wersji elektronicznej na portalu
www.niepelnosprawni.lublin.pl.
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Publikowane informacje pochodzą od instytucji, placówek i organizacji lub zostały zredagowane na podstawie danych zamieszczonych na ich stronach internetowych.
Wszystkim osobom, które pomogły nam w opracowaniu niniejszej publikacji składamy
serdeczne podziękowania.
Projekt dofinansowany przez
Prezydenta Miasta Lublin
ze środków
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych
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Jak korzystać z kodów QR i lokalizacji GPS?

Jak używać lokalizacja GPS?

Dane teleadresowe placówek zamieszczone w naszej publikacji zostały wzbogacone o kody QR i lokalizację GPS. Pozwalają one na szybki dostęp do informacji w sieci
oraz dokładne zlokalizowanie danej siedziby na mapie.
Kod QR

Lokalizacja GPS

Jak zeskanować kod QR?
Kod QR, zwany
również fotokodem to hiperłącze – odnośnik do strony
internetowej danej placówki,
który w szybki sposób pozwala przejść do pełnej infor- 1. Zeskanuj kod QR
2. Otwórz stronę internetową
macji zamieszczonej o danej
placówce w internecie. Do odczytania kodu QR niezbędne są: smartfon wyposażony
w aparat fotograficzny oraz specjalna aplikacja do skanowania kodów, która dostępna jest
w sklepach internetowych np. Gogle Play, czy Apple Store - wystarczy wpisać „kod QR”
lub „QR code”, aby ją znaleźć. Po zainstalowaniu i uruchomieniu aplikacji należy przyłożyć obiektyw aparatu do kodu QR przytrzymując smartfon w nieruchomej pozycji przez
krótką chwilę. Odczytany kod można użyć jako adres strony internetowej w przeglądarce internetowej zainstalowanej w smartfonie i przejść do pożądanych treści zamieszczonych w sieci. Można również nakierować obiektyw telefonu na ekran monitora, aby po
chwili uzyskać przetworzone dane.
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Lokalizacja GPS jest elementem systemu nawigacji, która pozwala określić dokładną lokalizację danego miejsca. Może być również wykorzystywana do nawigowania
drogi z aktualnego położenia do miejsca docelowego. Do wykorzystania tego udogodnienia niezbędny jest odpowiedni sprzęt – komputer
lub smartfon z dostępem do
internetu oraz odpowiednia
aplikacja (najczęściej są one
darmowe). W celu określenia dokładnej lokalizacji,
należy wejść na stronę www.
maps.google.pl, następnie wpisać lub skopiować w „pole nr 1” daną lokalizację GPS (np.
w formie uproszczonej „51 15 7.69 N, 22 32 39.53 E”) i wybrać funkcję Wyszukaj. Na
mapie zostanie wyświetlony punkt oznaczający dokładną lokalizację szukanego miejsca.
Klikając na nim pojawią się
dodatkowe opcje, tj. np. wyznaczenie wskazówek dojazdu lub wyświetlenie podglądu
w systemie „Street View”.
W celu nawigowania
drogi do wyszukanego miejsca należy kliknąć „Wskazówki dojazdu” (pole nr 3) lub
„Wyznacz trasę” (pole nr 2). Następnie niezbędne jest wpisanie adresu punktu początkowego oraz kliknięcie przycisku „Wyznacz trasę”. W ten sposób na mapie wyświetlona
zostanie trasa, która może pomóc w dotarciu do szukanego miejsca.
Dla posiadaczy smartfonów możliwe jest skorzystanie z systemu nawigacji,
który poprzez wskazówki wyświetlane na ekranie oraz wskazówki
głosowe ułatwia dotarcie do celu np. podczas jazdy samochodem.
W tym celu potrzebna jest aplikacja „Mapy Google” lub pokrewna. Po uruchomieniu jej niezbędne jest kliknięcie „Trasa dojazdu”
i wpisanie w polu „Punkt docelowy” lokalizacji GPS. Następnie
należy kliknąć „Nawigacja”, jeżeli chce się uzyskać ww. wskazówki
dojazdu lub „Wyznaczenie trasy”. Na ekranie zostanie wyświetlony
system nawigacji, który w znacznym stopniu ułatwi dotarcie do szukanego miejsca.

7

Urząd Miasta Lublin

Urząd Miasta Lublin
Urząd Miasta Lublin

Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

P

51°14’51.71”N, 22°33’56.51”E
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urzad_miasta@lublin.eu,
bip@lublin.eu,
www.bip.lublin.eu,
www.um.lublin.eu, www.lublin.eu

oniżej podajemy kontakty do wybranych wydziałów i komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta Lublin oraz praktyczne informacje dla osób niepełnosprawnych,
dotyczące załatwiania spraw urzędowych. Więcej informacji znajduje się na miejskim portalu, w specjalnym serwisie poświęconym niepełnosprawnym mieszkańcom
Lublina -www.bip.lublin.eu/niepelnosprawni.
Biuro Obsługi Mieszkańców
tel. 81 466 10 00, fax 81 466 10 01; bom@lublin.eu
Godziny przyjęć mieszkańców: poniedziałek, wtorek 7.45-16.45, środa, czwartek,
piątek 7.45-15.15.
Lokalizacje punktów:
Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Wieniawska 14
Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Filaretów 44
Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Franciszka Kleeberga 12a
Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Szaserów 13-15
Biuro Obsługi Mieszkańców Plac Króla Władysława Łokietka 1 (Ratusz)
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Osób Niepełnosprawnych
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin, 51°15’7.69”N, 22°32’39.53”E
piętro I, pokój nr 109
tel. 81 466 20 62, 466 20 68, fax 81 466 20 67
Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Lublin
Adres korespondencyjny:
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
tel. 81 466 20 64, od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30-14.30, fax 81 466 20 67,
ion@lublin.eu
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin
ds. Seniorów
ul. Leszczyńskiego 23, piętro I, pokój nr 108
Godziny przyjęć interesantów: każdy piątek
w godz. 11.30-13.30, tel. 81 466 20 64, fax 81 466
20 67, edados1@lublin.eu

Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, 51°14’39.48”N, 22°33’27.36”E
tel. 81 466 3900, fax 81 466 3901
oswiata@lublin.eu
Wydawanie skierowań do szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Lublin: pokój nr 5 (parter), tel. 81 466 39 16, 81
466 39 40, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 8.00-13.00.
Stypendia i zasiłki szkolne: w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Miasto
Lublin dokumenty należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń; w przypadku
uczniów szkół niepublicznych: Wydział Oświaty i Wychowania, pokój nr 7 (parter), tel.
81 466 3981, 81 466 3983, godziny przyjęć interesantów: poniedziałek-piątek 7.30-15.30.
Wydział Komunikacji
ul. Leszczyńskiego 20/303, 20-069 Lublin
tel. 81 466 32 00, fax 81 466 32 01
komunikacja@lublin.eu
Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką rehabilitacyjną lub
edukacją osób niepełnosprawnych: pokój 404 (4 piętro), tel. 81 466 32 14, godziny przyjęć: poniedziałek-wtorek 7.45-16.30, środa-piątek 7.45-14.30.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
ul. Leszczyńskiego 20/504, 20-069 Lublin
tel. 81 466 34 00, fax 81 466 34 01,
zdrowie@lublin.eu
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
tel. 81 466 20 65, 466 20 68, fax 81 466 20 67
ion@lublin.eu

Urząd Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin20-068 Lublin

Społeczna Rada Seniorów Miasta Lublin
ul. Leszczyńskiego 23, piętro I, pok. 105, godziny
przyjęć interesantów:
każdy piątek w godz. 13.30-15.30, tel. 81 466 20 64, 81 466 20 65
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Wydział Spraw Administracyjnych
ul. Leszczyńskiego 20/216, 20-069 Lublin, 51°15’1.152”N, 22°32’56.616”E
tel. 81 466 35 00, fax 81 466 35 01
administracja@lublin.eu
Osoby niepełnosprawne i obłożnie chore, które nie mogą osobiście zgłosić się do Urzędu
Miasta w celu złożenia wniosku i odbioru dowodu osobistego po powiadomieniu o tym
fakcie pracowników Referatu Dowodów Osobistych są obsługiwane w miejscu swojego
zamieszkania. W powyższej sprawie należy zadzwonić pod nr tel. 81 466 35 21.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzi szeroką współpracę z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
identyfikacji problemów i analizy potrzeb środowisk niepełnosprawnych mieszkańców
Miasta Lublin. Podejmuje i koordynuje działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. Opracowuje projekty służące poprawie warunków życia
i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, opiniuje akty prawne, w tym projekty
uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta dotyczące warunków życia i funkcjonowania osób
niepełnosprawnych. Udziela informacji o rodzajach i warunkach pomocy świadczonej
dla osób niepełnosprawnych. W Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych działa Ośrodek
Informacji Osób Niepełnosprawnych.
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MOPR w Lublinie

Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
51°15’7.69”N, 22°32’39.53”E
tel. 81 466 20 68 (sekretariat), 81 466 20 65 (koordynator), fax 81 466 20 67
lcao@lublin.eu

L

ubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej (LCAO) działa w strukturach Biura
ds. Osób Niepełnosprawnych w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin. Jest to miejsce budowania dialogu i partnerskiej współpracy, w którym
samorząd miasta wspiera, aktywizuje i integruje lubelskie organizacje pozarządowe oraz
grupy inicjatywne działające na rzecz mieszkańców Lublina w sferze zadań społecznych,
w zakresie wykluczenia społecznego, opieki nad dzieckiem i rodziną, problematyki osób
starszych i niepełnosprawnych.
Centrum udziela wsparcia merytorycznego,
organizacyjnego oraz logistycznego. Udostępnia pomieszczenia biurowe, sale szkoleniowe
oraz podstawowy sprzęt biurowy. Obecnie
swoją siedzibę ma tutaj 14 organizacji pozarządowych, a blisko 30 stale współpracuje i
ma podpisane stosowne porozumienia. W zakresie doradztwa merytorycznego LCAO organizuje szkolenia, indywidualne konsultacje,
porady specjalistów dotyczące, m.in. wolontariatu, pozyskiwania funduszy, pisania wnioLubelskie Centrum
sków i ofert na realizację zadań publicznych,
Aktywności Obywatelskiej
przygotowywania materiałów promocyjnych.
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23
Udziela porad prawnych odnośnie procedur
20-068 Lublin
zakładania i rozwiązywania stowarzyszenia i
fundacji, tworzenia statutów, organizacji zbiórek publicznych itp. Prowadzi rzecznictwo
interesów i potrzeb organizacji wobec administracji samorządowej i rządowej. Zajmuje
się opiniowaniem i monitorowaniem aktów prawnych, prowadzi własne inicjatywy legislacyjne, uczestniczy w pracach komisji oceny projektów.
LCAO inicjuje współpracę i integrację sektora pozarządowego. Organizuje konferencje, spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, tworzy bank informacji,
wspiera i aktywizuje lokalne organizacje, planuje i współorganizuje partnerskie projekty.
Organizuje również tematyczne panele dyskusyjne i spotkania z ekspertami, szkolenia,
spotkania z przedstawicielami samorządu, powołuje zespoły tematyczne. Ważnym obszarem działań Centrum jest dbanie o pozytywny wizerunek organizacji pozarządowych
oraz promocja ich inicjatyw wśród mieszkańców Lublina i władz miasta. W tym zakresie, m.in. współpracuje z mediami, promuje organizacje i ich projekty na spotkaniach
i konferencjach oraz na bieżąco zamieszcza informacje na miejskim portalu.
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Lublinie
ul. Grodzka 7
20-112 Lublin
51°14’55.17”N, 22°34’7.45”E
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tel. 81 466 53 00,
fax 81 466 53 01
centrum@mopr.lublin.pl,
www.mopr.lublin.pl

iejski Ośrodek Pomocy Rodzinie to jednostka organizacyjna Gminy Lublin
- miasta na prawach powiatu, realizująca ustawowe zadania w zakresie pomocy materialnej i niematerialnej, w oparciu o ustawę o pomocy społecznej,
a także ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom z powodu m.in.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby. Aby otrzymać
pomoc materialną należy spełniać kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej przy jednoczesnym wystąpieniu przynajmniej
jednego z wyżej wymienionych powodów. Warunki pomocy niematerialnej określa art. 36 ustawy o pomocy
społecznej. Pracownicy socjalni Filii MOPR wspierają w
przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i integracji
ze środowiskiem oferując pomoc w postaci: świadczeń
pieniężnych (zasiłek stały, okresowy i celowy), pracy socjalnej (działania mające na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności), poradnictwa specjalistycznego (m.in. prawnego, psychologicznego, rodzinnego),
interwencji kryzysowej, usług opiekuńczych oraz specjaMOPR Lublin
listycznych usług opiekuńczych. Pomoc społeczną można uzyskać składając wniosek we właściwej Filii MOPR. ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
Filia

Dzielnice

Dane teleadresowe

Sekcje Pracy Socjalnej

Sławin, Sławinek,
Filia Śródmieście,
Nr 1 Wieniawa, Stare
Miasto

ul. Lubartowska 6-8, 20-084
Lublin
51°15'1.007""N, 22°34'0.87""E
tel. 81 466 54 00
e-mail: filia1@mopr.lublin.eu

Sekcja Nr 1 - ul. Głowackiego 35
Sekcja Nr 2 - ul. Narutowicza 74
Sekcja Nr 3 - ul. Jezuicka 4
Sekcja Nr 4 - Lubartowska 6-8
Sekcja Nr 15 - ul. Chopina 11/4

Kośminek, Tatary,
Bronowice, ZadęFilia bie, Hajdów, Felin,
Nr 2 Majdan Tatarski,
Kalinowszyzna w
części

Sekcja Nr 7 - ul. Startowa 11
ul. Kresowa 9, 20-215 Lublin
Sekcja Nr 11 - ul. Montażowa 16
51°14'48.98""N, 22°35'57.80""E
Sekcja Nr 12 - ul. Startowa 11
tel. 81 466 54 30
Sekcja Nr 16 - ul. Towarowa 19
e-mail: filia2@mopr.lublin.eu
Sekcja Nr 23 - ul. Jagiełły 16

Konstantynów,
Filia
LSM, Węglin,
Nr 3
Czuby

ul. Mieszka I 4, 20-610 Lublin
51°14'26.44""N, 22°32'4.95""E
ul. Mieszka I 4, 20-610 Lublin
tel. 81 466 54 70
e-mail: filia3@mopr.lublin.eu

Sekcja Nr 6 - ul. Jutrzenki 6
Sekcja Nr 8 - ul. Mieszka I – 4
Sekcja Nr 10 - ul. Głęboka 11

Sekcja Nr 14 - ul. Zana 38 (piętro III)

11

MOPR w Lublinie
Filia

Dzielnice

PFRON Oddział Lubelski
Dane teleadresowe

Sekcje Pracy Socjalnej

al. Kompozytorów Polskich 8,
20-848 Lublin
Czechów, KaliFilia
51°15'42.33""N, 22°33'5.36""E
nowszczyzna w
Nr 4
tel. 81 466 55 00
części, Ponikwoda
e-mail: filia4@mopr.lublin.eu;
filia4@mopr.lublin.pl

Sekcja Nr 18 - ul. Koryznowej 2b
Sekcja Nr 19 - ul. Komp. Polskich 8
Sekcja Nr 22 - ul. Paganiniego 12

Dziesiąta, Wrotków, Abramowice,
Filia
Za Cukrownia,
Nr 5
Zemborzyce,
Głusk

Sekcja Nr 5 - ul. Piekarska 27
Sekcja Nr 17 - ul. Róży Wiatrów 1
Sekcja Nr 20 - ul. Nałkowskich 114
Sekcja Nr 21 - ul. Zdrowa 14

ul. Nałkowskich 114,
20-470 Lublin
51°12'30.02""N, 22°32'39.47""E
tel. 81 466 55 20
e-mail: filia5@mopr.lublin.eu

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR
ul. Zembrzyckiej 88-92, 20-445 Lublin
(wjazd od ul. Południowej)
Lokalizacja GPS: 51°12’25.46”N, 22°34’7.54”E
Doradca osób niepełnosprawnych:
tel. 81 466 53 98, e-mail: don@mopr.lublin.pl
godziny pracy: poniedziałek 10.00-17.00,
wtorek-piątek 8.00-15.00.
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dofinansowania niżej wymienionych zadań w Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR:
Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego - tel. 81 466 53 90
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - tel. 81 466 53 96
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się - tel. 81 466 53
60
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika - tel. 81
466 53 94
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych - tel. 81 466 53 95
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - tel. 81 466 53 94
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej - tel. 81 466 53 94
Realizacja programu „Aktywny Samorząd” - tel. 81 466 53 97
Realizacja zadań zleconych fundacjom i organizacjom pozarządowym z budżetu Miasta
Lublin oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- tel. 81 466 53 99
Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej - tel. 81 466 53 91
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne bez względu na dochód oraz specjalny zasiłek opiekuńczy i dodatek z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka - uzależniony od dochodu rodziny) – informacja, tel. 81 466 53 80,
sekretariat tel. 81 466 53 50, e-mail: sr@mopr.lublin.pl.
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Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Lubelski

P

ul. Kunickiego 59
20-422 Lublin
51°13’32.79”N, 22°34’23.25”E

AHEEEHAPKPCDOBACOPAHEEEHA
BNFFFNBPEDELNDIHIPBNFFFNB
MCJHCAFNFICGFHAJGGHOCDIDN
HGEEIDFLOPABECHAJMHGJAKIF
MFFNFFEPKKDJBMDPAHFHAMBPE
APBBBPAPCEIEAEHDHCCFEAIIA
HHHHHHHPPPHHPPHPHHPHHPPPH

tel. 81 46 67 600,
fax 81 743 88 79
lublin@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl

FRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację
zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Środki te przeznaczane są m.in. na: rekompensatę pracodawcom chronionego i otwartego rynku
pracy podwyższonych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych;
refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy
osób niepełnosprawnych; dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii
zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. PFRON zleca organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz współfinansuje projekty systemowe ze środków pomocowych UE.
PFRON wspiera również indywidualne osoby niepełnosprawne, poprzez
udzielanie im dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla
osób prowadzących działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników i rolników
zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika. Ze środków
PFRON można uzyskać dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych. Zadania te są realizowane przez MOPR (więcej informacji w prezentacji MOPR). Finansowane są również
inicjatywy adresowane do osób zarejestrowanych, jako bezrobotne lub poszukujące
pracy – zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy (więcej informacji w rozdziale
„Zatrudnienie”).
Informacje na temat uprawnień osób niepełnosprawnych, zadań ustawowych
i aktualnych programów, a także ścieżki załatwiania spraw można uzyskać w Oddziale Lubelskim PFRON, ul. Kunickiego 59,
w godzinach: poniedziałek 9.00-17.00, wtorek-piątek 8.00-16.00, tel. 81 466 76 00.
W sprawie refundacji składek na ubezpieczenie społeczne, dofinansowań do pracowników niepełnosprawnych oraz wsparcia technicznego Systemu Obsługi Dofinansowań
i Refundacji (SODiR) należy kontaktować się
pod numerami: 81 466 76 11, 81 466 76 12
lub 81 466 76 30. Informacje o SODiR dostępne są także pod numerami: 801 233 554
PFRON Oddział Lubelski
(dla telefonów stacjonarnych) lub 22 581 84
ul. Kunickiego 59, Lublin
10 (dla telefonów komórkowych).
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LFOON - SW
Lubelskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

L

AHEEEHAPKLKNIALOOPAHEEEHA
BNFFFNBPEOFDJGAOIPBNFFFNB
PEKFECFOHIJEPALJEGHOCDIDN
HOLFEFFMJHOFAHLJBNGGJAKIF
MFFNFNEHKLFNECHOAHFHAAFOF
APBBBPAPCBJEAKMFHDCEEAIIA
HHHHHHHPPPPPHHPPHPHPPHPPH

ul. Stanisława Leszczyńskiego tel. 81 533 10 22, 81 532 83 46
23/14, 20-068 Lublin lfoon.lublin@gmail.com
51°15’7.69”N, 22°32’39.53”E www.lfoon.lublin.pl

ubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jest
stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na
terenie województwa lubelskiego. Działa od 1994 r., a w 2004 r. uzyskało status
Organizacji Pożytku Publicznego. Obecnie skupia 47 organizacji pozarządowych. Jest
organizacją autonomiczną i niezależną od organów administracji państwowej, organów
samorządowych i organizacji politycznych.
Misją LFOON-SW jest integracja środowisk
i organizacji osób niepełnosprawnych oraz promocja
ich działalności. Poprzez różnorodne inicjatywy wspiera rozwój samopomocowych organizacji pozarządowych i upowszechnia ideę współpracy pomiędzy tymi
organizacjami w kraju, jak i zagranicą. Reprezentuje
interesy osób i organizacji niepełnosprawnych na forum lokalnym i ogólnokrajowym. Podczas organizowanych cyklicznie spotkań, LFOON-SW stara się
rozpoznawać rzeczywiste potrzeby, problemy i oczekiwania środowiska osób niepełnosprawnych na Lubelszczyźnie. Inicjuje spotkania z przedstawicielami władz
samorządowych, państwowych, Sejmu i Senatu, na
których przedstawia propozycje konkretnych działań
Biuro LFOON-SW
i rozwiązań najistotniejszych problemów. Współpracuje z najważniejszymi instytucjami w regionie. Prowadzi
stałą działalność informacyjno-doradczą i szkoleniową. Wspiera inicjatywy organizacji członkowskich w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej. Wspólne projekty,
wymiana doświadczeń, spotkania z przedstawicielami władz krajowych i lokalnych,
konferencje środowiskowe, integrują środowisko osób niepełnosprawnych i pomagają
w pracy statutowej organizacji członkowskich.
LFOON-SW prowadzi Centrum Informacyjno-Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych, Biuro Karier i Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, realizuje projekty mające na celu rozwój przedsiębiorczości i aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych. Jest twórcą internetowego Biuletynu Informacyjnego dla Osób
Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.lublin.pl, który jest profesjonalną i stale
aktualizowaną bazą informacji i wiedzy dla osób niepełnosprawnych i ich najbliższego
środowiska. LFOON-SW jest członkiem: Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych
i Polskiej Federacji Związków Stowarzyszeń Osób Niepełnosprawnych oraz działa w ramach Lubelskiego Partnerstwa Publiczno Społecznego.
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rozdział 1. Orzecznictwo

1.1. Orzekanie o niepełnosprawności

1.
2.
3.

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

1.2. Orzekanie o niezdolności do pracy

1.
2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,Oddział Regionalny

15
15
16

16
17

1.1. Orzekanie o niepełnosprawności
Miejski Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

M

ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin
51°15’55.75”N, 22°34’29.94”E

AHEEEHAPJHLEPFCMBJABPPADGMOOFPAHEEEHA
BNFFFNBPNHMOAKNHEKECJLIOFDBHJPBNFFFNB
MEGCIHFIOAMNIJJFCFICGHKIEILPPPMONNCCP
KAFNLPFNEINBDMKPJECNAOBGCFADIBBPCJHJD
IOAFJFFNPPJKIBHCNMJABBOCEDNBENKMNCDJA
LJDFCNFJNNDKBCCLMHJFKDOIGOAPIHOFHEMJH
JCMJGLFMNLANAHDLJLLCHOBGDBNKLDDFDGHBD
EFFFNNEPKFLHGNIPBLDJHFNKKHIGAHFHACBGI
APBBBPAPIPIHJDHOHDNFINFIBKFPFBAEAFOBH
HHHHHHHPPHHHPHPHPPPHHPHPHHPPPHHHHHHHH

tel. 81 466 34 60, fax 81 466 34
61; mzon@lublin.eu

www.bip.lublin.eu/niepelnosprawni/index.php?t=200&id=134004

iejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie jest organem
powołanym do spraw orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych. Jest organem I instancji przeznaczonym dla osób zamieszkałych w Lublinie, według stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach
osobistych. Do zadań jednostki należy: przyjmowanie wniosków w sprawie wydania
orzeczenia o niepełnosprawności i kompletowanie niezbędnej dokumentacji, rozpatrywanie spraw i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia)
oraz orzeczeń o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (dla
osób powyżej 16 roku życia), wydawanie Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej oraz kart
parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Zespół przyjmuje interesantów: w poniedziałek w godz. 9.00-17.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30. Dokumenty
należy składać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w siedzibie Zespołu, pokój 1 lub przesyłać pocztą. Sprawy załatwiane są w ciągu miesiąca, licząc od daty
złożenia wniosku, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

P

AHEEEHAPNGNLHHFBCBODHPAHEEEHA
BNFFFNBPBHMGAHELMDFLAPBNFFFNB
LFMJAJFLDPNMFELGLIJAGDLADOFLJ
EGCEALFCNPDKCEKHIEOPNALILMJEJ
EMCLODFEDBNBMOLPJMECCHJDIKLDA
MNFNFFEHLFCLKHOAJDJIAHFHAFJPA
APBBBPAPGGBNCCDEGOLHABHCGHPIE
HHHHHHHPPPHPPHPPPHPPHHHHPHPHP

ul. Spokojna 9 tel. 81 442 10 24
20-074 Lublin pzonlublinpowiat@wp.pl
51°15’3.15”N, 22°33’15.71”E www.powiat.lublin.pl/pzon

owiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie jest organem
powołanym do spraw orzekania o niepełnosprawności dla celów pozarentowych.
Jest organem I instancji przeznaczonym dla osób zamieszkałych w powiecie lubelskim według stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach
osobistych. Do zadań jednostki należy: przyjmowanie wniosków w sprawie wydania
orzeczenia o niepełnosprawności i kompletowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, rozpatrywanie spraw przez członków Zespołów orzekających i wydawania orzeczeń
o niepełnosprawności oraz orzeczeń o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu
niepełnosprawności, a także orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób,
które posiadają orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, wystawianie
legitymacji osoby niepełnosprawnej. Działaniem obejmuje następujące gminy: Bełżyce,
Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wojciechów, Wólka Lubelska, Wysokie, Zakrzew.
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1.1. Orzekanie o niepełnosprawności

1.2. Orzekanie o niezdolności do pracy

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

W

AHEEEHAPHGJDENDHLCNPLPAHEEEHA
BNFFFNBPBHBDJLFHJCMGMPBNFFFNB
JBBFGFFEOODLNFADJPLEKPLACKJPC
ANDBCPFEGODLNHFNBHNDJIICJAFIK
PMLLDFFCGFHJPPEDKNHGMMKALGHPL
MFNNFFEHAIPIFDDNIACEAHFHAJFHC
APBBBPAPAFNGKFJAFJKNEEFFFLDMH
HHHHHHHPPHPPHHHHPHPHPPHHPPHPP

ul. Bazylianówka 46 tel. 81 740 66 50,
20-144 Lublin fax 81 740 70 18
51°15’55.20”N, 22°34’31.81”E www.lublin.uw.gov.pl/wzso

ojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe
i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa lubelskiego. Odwołania składa się w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem zespołu, który orzeczenie wydał. Odwołanie można wnieść w dowolnej formie pisemnej.
W treści odwołania powinny być zawarte stwierdzenia, z jakimi zapisami orzeczenia osoba zainteresowana się nie zgadza. Odwołanie powinno być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Godziny pracy Zespołu: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 8.00-16.00,
piątek 7.30-15.00.

1.2. Orzekanie o niezdolności do pracy
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Lublinie

Z

ul. Tomasza Zana 36-38c
20-601 Lublin
51°14’21.65”N, 22°31’39.09”E

tel. 81 535 77 77
fax 81 535 74 02
cot@zus.pl
www.zus.pl

AHEEEHAPAOFKPPAHEEEHA
BNFFFNBPEKEDNPBNFFFNB
MDFIDOFCJICGPPDLAFHFA
MNNFNNEHBCHIFDNNBEPEA
APBBBPAPEBNAGOJEAPLKN
HHHHHHHPPHHHPPHPPHPHH

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego
Oddział Regionalny

W

ul. Droga Męczenników Majdanka 12, 20-325 Lublin
51°14’3.94”N, 22°35’0.66”E

AHEEEHAPOLCLALIFBPAHEEEHA
BNFFFNBPIHMLJHECMPBNFFFNB
IBBJONFPLAFMICDNEOAAODPKI
CKCLCIFFGFHGDHNJBOCHPALKA
MNNFNNEHLPPOCNKCAHFHAGLKA
APBBBPAPMGBLFDPHCCHCBMPNN
HHHHHHHPPHHPHPPHHHPPHPPPH

tel. 81 759 34 10 (Sekretariat)
fax 81 746 22 38
lublin@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

ramach podstawowych zadań KRUS znajduje się m.in. realizacja własnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego w postępowaniu
dowodowym do ustalenia prawa ubezpieczonych do świadczeń rentowych
i odszkodowawczych, których przyznanie wymaga medycznej oceny stanu zdrowia lub
oceny następstw wypadku w związku z pracą rolniczą oraz w celu przedłużania prawa do
zasiłków chorobowych. Orzeczenia wydają w pierwszej instancji lekarze rzeczoznawcy,
w drugiej instancji - komisje lekarskie Kasy. KRUS prowadzi nieodpłatną rehabilitację
leczniczą dla osób uprawnionych do świadczeń w KRUS, zagrożonych całkowitą niezdolnością do pracy lub wykazujących okresowo całkowitą niezdolność do wykonywania pracy zawodowej w gospodarstwie rolnym. Rehabilitację leczniczą prowadzą centra i ośrodki KRUS oraz sanatoria współpracujące z Kasą. W okresie wakacyjnym Kasa prowadzi
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Informacja Ubezpieczeniowa - 81 759 34 77,
759 34 78, Informacja Emerytalno-Rentowa - 81 759 34 68, 759 34 69, Informacja Zasiłkowa - 81 759 34 67, Prewencja i Rehabilitacja - 81 759 34 42, 759 34 43. Godziny pracy:
poniedziałek-piątek 7.15-15.15, wtorek stanowiska ds. obsługi interesantów: 7.15-16.15.

NOTATKI

akład Ubezpieczeń Społecznych zajmuje się orzekaniem o niezdolności do pracy
do celów rentowych. Niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Orzekaniem
o niezdolności do pracy zajmują się lekarze orzecznicy i komisje lekarskie ZUS, którzy dokonują oceny niezdolności do pracy i jej stopnia. Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na
podstawie dokumentacji oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia wnioskodawcy. Jeśli dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia, to lekarz
może je wystawić bez badania. W razie potrzeby może poprosić o opinię lekarza konsultanta lub psychologa albo skierować badanego na obserwację szpitalną. Wnioskodawca może
w ciągu 14 dni złożyć sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS. Zarzut wadliwości orzeczenia
może też zgłosić prezes ZUS, wówczas sprawa trafia do trzyosobowej komisji lekarskiej.
Na podstawie prawomocnego orzeczenia ZUS wydaje decyzję w sprawie świadczenia.
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 1
ul. Pogodna 54
20-337 Lublin
51°13’49.55”N, 22°36’16.12”E

AHEEEHAPKMAGJKDDNCGCBPAHEEEHA
BNFFFNBPEDJGBLJKIOEHJPBNFFFNB
NBMCDAFIAPGHJDLNAKKDCGFKBCNDO
HCPPAFFPJGMLINPMMPNENHDHLMKHJ
HLBMJFFMJECIGJHGMBEILGOEJDMOE
MNNNNFEHKEKABHHJKDOAAHFHACBEO
APBBBPAPCIDLPOHFOHIDBGHDEIIBE
HHHHHHHPPHPPPHHHHPPHHHHHHPPPP

tel./fax 81 745 85 52,
81 745 75 78
poczta@ppp1.lublin.eu
www.ppp1.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin
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P

oradnia udziela profesjonalnej i bezpłatnej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom poprzez doradztwo, diagnozę, terapię, psychoedukację,
profilaktykę, działalność informacyjną. Dla dzieci i młodzieży prowadzone są
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, psychoterapia, socjoterapia,
zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne, spotkania edukacyjno-informacyjne, mediacje, negocjacje, interwencje kryzysowe, rozmowy wspierające. Dla rodziców i nauczycieli organizowane są: warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych
i społecznych, terapia rodzin, konsultacje, szkolenia rad pedagogicznych oraz grupy
wsparcia. Placówka prowadzi badania diagnostyczne: psychologiczne, pedagogiczne,
logopedyczne oraz badania przesiewowe Platformą do Badań Zmysłów. Poradnia czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-18.00, w piątki w godz. 8.00-16.00.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 2
ul. Radości 8
tel./fax 81 442 30 01
20-530 Lublin
poczta@ppp2.lublin.eu
51°13’44.19”N, 22°31’50.00”E

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

P

oradnia diagnozuje: poziom rozwoju, potrzeby i możliwości oraz zaburzenia
rozwojowe dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, niewidzących i słabo widzących, niesłyszących i słabo
słyszących, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną, z chorobami przewlekłymi
i z problemami w zachowaniu. Wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim oraz opinie o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka. Poradnia oferuje wsparcie w formie: zajęć wczesnego
wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjnych i ogólnorozwojowych, terapię logopedyczną, pomoc doradcy zawodowego dotyczącą wyboru kierunku kształcenia i zawodu, wsparcie i pomoc dla rodziców dziecka niepełnosprawnego. Usługi są nieodpłatne.
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2.1. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 3
ul. Rzeckiego 21
20-637 Lublin
51°14’11.49”N, 22°31’47.13”E

2.1. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
AHEEEHAPKDKKEALOOPAHEEEHA
BNFFFNBPEKMDIGAONPBNFFFNB
MCNAECFJGBPEOJPBKDFIDAKCM
HKHBEEFLJGBBPDCBIIFMLNMJE
MFFFFFEPKNBMDKKCAHFHANHDM
APBBBPAPCLFDBDMEDFDCEDMAA
HHHHHHHPPHHPPHHPHHPPPHPPH

tel. 81 525 09 99
fax 81 524 56 09
ppp3_21@wp.pl
www.ppp3.pl

ul. Młodej Polski 30
20-863 Lublin
51°15’58.11”N, 22°33’21.15”E

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

P

Zespół Poradni nr 1
ul. Magnoliowa 8
20-143 Lublin
51°15’53.53”N, 22°34’41.34”E

Z

espół Poradni nr 3 w Lublinie tworzą: Specjalistyczna Poradnia Wczesnej
Diagnozy i Rehabilitacji oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6.
Usługi są nieodpłatne. W poradni pracuje zespół specjalistów: psycholodzy,
psychoterapeuta, oligofrenopedagog, tyflopedagog, neurologopeda, surdologopeda,
rehabilitanci, mediator sądowy, doradca zawodowy. Placówka oferuje: specjalistyczną
diagnozę, doradztwo edukacyjno-zawodowe, socjalne, mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych, warsztaty, treningi, terapię indywidualną i grupową. Prowadzi
działalność informacyjną, doradczą, organizuje wykłady, prelekcje, szkolenia i konferencje, a także praktyki zawodowe i staże specjalizacyjne dla lekarzy. Wydaje opinie w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz indywidualnego nauczania.

AHEEEHAPEDBFKPJCGNDJMPAHEEEHA
BNFFFNBPIDMGBGBPIOEKMPBNFFFNB
KBMDOHFFFFLPLIBCDFDJNBACOHEMD
JDCGMOFGHJLDNMHMIHLDIIGIOLPMN
CMIPAJFMHJKOMEFCGINHIFLIMKLAB
MFNNFNEPAOGMGNJOFLIHAHFHANEIK
APBBBPAPKGJEEFEJEIBMEADEBDLGJ
HHHHHHHPPHHPPPHHHHHPHPPPHHPHP

Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera
„Synthesis”

tel./fax 81 747 35 26,
509 731 851
poradnia@zp1.lublin.pl
www.zp1.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

espół Poradni nr 1 to publiczna placówka oświatowa świadcząca bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom i uczniom zgodnie
z rejonem działania poradni. Tworzą ją: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
nr 5 i Specjalistyczna Poradnia Zawodowa. Głównym celem placówki jest wspomaganie
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do
potrzeb. Specjalistyczna Poradnia Zawodowa prowadzi doradztwo psychologiczne, udziela wsparcia w tworzeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej. Oferta adresowana jest również
do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci. Do obu poradni można zgłaszać się bez skierowania. Terminy spotkań należy uzgadniać osobiście lub telefonicznie pod numerami tel.: 81 747 35 26 lub 509 731 851.
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tel./fax 81 741 09 30,
501 37 00 90
poczta@zp3.lublin.eu
www.zp3.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

oradnia pomaga nieodpłatnie osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom,
młodzieży, a także ich rodzicom, zgodnie z rejonem działania. Oferuje: indywidualną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną, określanie
zdolności i potencjału rozwojowego, profilu osobowości, a także przyczyn trudności
rozwojowych i szkolnych. Prowadzi orzecznictwo o potrzebie indywidualnego nauczania i kształcenia specjalnego, indywidualną terapię logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną. Poradnia oferuje także pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,
pracę terapeutyczną z rodziną dziecka oraz treningi i warsztaty psychoedukacyjne. Dla
rodziców prowadzi konsultacje i porady psychologiczno-pedagogiczne i logopedyczne
związane z wychowaniem i kształceniem dzieci, warsztaty kompetencji wychowawczych – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” oraz Grupy wsparcia dla rodziców.

Z

Zespół Poradni nr 3

AHEEEHAPDFGKODMNBCGANPAHEEEHA
BNFFFNBPNONKFKFKFPBGAPBNFFFNB
JHLMIIFCCOEDOLGNPJGOKGMOLILDH
EGGJLJFPIGALHNOALIOKJHBHLCODK
HCEAEKFKLCKFJKKFHLIJEKKLJEHPA
MFNFNFEPBJKAOCCAJHNAAHFHAKDHG
APBBBPAPOJODBMHGDHEFFHEDEKKJO
HHHHHHHPPPPPPHHPHHHHPHPPHPHPP

AHEEEHAPNDOPBFFONJNIIPAHEEEHA
BNFFFNBPBDFGIOEHJOBKMPBNFFFNB
JDOIHIFPBFBOGGMDGCJHADLBDMDKI
GPMIFBFNMHDEJJFDCAJGMNKMIGLKB
EENEIDFPBIDKNIAEGGGHMDLDLMPOJ
MNFFNFEHLODDEKDJBCJMAHFHAGLCA
APBBBPAPGPLKAKBHJMABAGHAHILAM
HHHHHHHPPPPHHPPHPHPPHPHPHPPHP

ul. Jana Sawy 3 tel. 792 480 840
20-632 Lublin biuro@centrumautyzmu.pl
51°14’14.43”N, 22°31’22.97”E www.centrumautyzmu.pl

Jednostka prowadząca: podmiot prywatny

C

entrum prowadzi diagnostykę w zakresie: autyzmu, Zespołu Aspergera, całościowego zaburzenia rozwojowego, diagnozę nozologiczną i funkcjonalną,
logopedyczną, integracji sensorycznej. Wydaje opinie specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne oraz logopedyczne. Prowadzi terapię indywidualną i grupową, opracowuje i realizuje programy terapeutyczne: terapię stymulacyjno-rozwojową,
edukacyjną, logopedyczną, integrację sensoryczną, trening umiejętności społecznych,
a także programy autorskie: Trening Umiejętności Szkolnych oraz Trening Umiejętności Praktycznych. Ponadto organizuje zajęcia z psychologiem, trening uwagi słuchowej A. Tomatisa, terapię czaszkowo-krzyżową oraz psychoterapię dla rodzin. Prowadzi konsultacje: lekarskie, psychologiczne, poradnictwo organizacyjno-prawne,
konsultacje dla rodziców, a także szkolenia dla rodziców, nauczycieli i terapeutów.
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2.1. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Niepubliczna Poradnia PsychologicznoPedagogiczna „Trampolina”

2.1. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
AHEEEHAPEIPHNFMEJGIGMEEAMPAHEEEHA
BNFFFNBPIPACBPAKIKFDFGJOBPBNFFFNB
PAJELAFFANNEHPOKDLMMCCKGIGDBMGFKA
NKKODBFKAGNIPOMFDIBNCIFDAABIJHLID
PGLAEDFMJALPCPJNEOAPHFGDGPFJHLNEN
KLKHNIFFEPKAJBBIMFMAGKOCEDJPMOJCB
MFFNNFEPIFDDDPIKJHELCCIHAHFHAINND
APBBBPAPKEICBFDPNOGIEKKJAECCBFJDF
HHHHHHHPPPPHPHPPPPPHPHPHHPPPPHPHP

Psychologiczne Centrum
Diagnozy i Terapii

ul. Kawaleryjska 10 lok. 2 tel. 502 785 008
20-552 Lublin biuro@poradniatrampolina.pl
51°14’3.73””N, 22°30’34.49”E www.poradniatrampolina.pl

Jednostka prowadząca: podmiot prywatny
oradnia oferuje diagnozę w zakresie: dysleksji, dysgrafii i dysortografii, badania psychologiczne w związku z zaburzeniami zachowania, diagnozę gotowości
szkolnej dzieci w wieku 5-6 lat, diagnozę inteligencji, logopedyczną oraz preferencji edukacyjno-zawodowych. Prowadzi terapię pedagogiczną dla dzieci z dysleksją,
dysgrafią i dysortografią, terapię logopedyczną, psychologiczną dla dzieci z trudnościami w rozwoju emocjonalnym, niską odpornością na stres i trudnościami adaptacyjnymi.
Poradnia organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci w wieku 0-6
lat, zajęcia aktywizujące dla młodzieży z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego, dla rodziców zaś, konsultacje i porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne, a także szkolenia podnoszące kompetencje wychowawcze. W okresie wakacyjnym
placówka organizuje obozy terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Poradnia
czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00, w soboty w godz. 10.00-14.00.

P

Niepubliczna Poradnia Wczesnego
Wspomagania Rozwoju „Lolek“
ul. Rogowskiego 5
20-840 Lublin
51°15’25.97”N, 22°32’29.40”E

AHEEEHAPHFNEHBABJKOGMPAHEEEHA
BNFFFNBPBPEDFGMKMDEGAPBNFFFNB
ICDAHAFEKAODKDFKLJCLLLICBKJOD
JIIIELFCIMJBCIBMJAOKABJPLKHBD
HMMNHBFPOEJLEFFAFPIKCLILKCDKL
MFNFFNEPIHFBMLKFAHNAAHFHACHPD
APBBBPAPAOBJLEDLKNFNEDEDEAHMP
HHHHHHHPPHPPPPHPPHPPPHHPHPHPP

N

Koło w Lublinie, ul. Rogowskiego 5, 20-840 Lublin

iepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Lolek” to
miejsce, w którym dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju i ich rodzice otrzymują fachową pomoc. W poradni zatrudnieni są doświadczeni specjaliści: lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuta, psycholog, pedagog specjalny, neurologopeda. Realizują oni program oparty na zaleceniach zawartych
w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, u których wykryto niepełnosprawność i wynikającą z niej potrzebę wspomagania rozwoju. Zespół specjalistów pracuje z dzieckiem i rodziną w sposób kompleksowy, uwzględniając wszystkie
aspekty rozwojowe wymagające wsparcia, jak i te, które są przydatne w codziennym
funkcjonowaniu w rodzinie, w przedszkolu i w grupie rówieśniczej. Wczesne wspomaganie realizowane jest z małymi dziećmi, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej.
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ul. Projektowa 4 tel. 81 749 32 20
20-209 Lublin centrum@oie.lublin.pl
51°14’45.54”N, 22°36’39.50”E www.wsei.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

C

entrum Diagnozy i Terapii jest niepubliczną placówką oświatową, prowadzącą
działalność diagnostyczną, terapeutyczną oraz doradczo-konsultacyjną, świadczy pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. W indywidualnych
i grupowych spotkaniach prowadzona jest diagnoza problemów na podstawie której ustalany jest Indywidualny Plan pracy ze studentem niepełnosprawnym. Uczestniczy w tym
Pełnomocnik ds. studentów oraz pracownicy pedagogiczni. Wszystkie oddziaływania są
dostosowane do potrzeb wynikających z danej niepełnosprawności. Placówka pozostaje
pod merytoryczną opieką Kuratorium Oświaty i pracowników dydaktycznych uczelni.
Wszystkie usługi kierowane do studentów WSEI w Lublinie są nieodpłatne. Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00, w soboty w godz. 08.00-15.00, pok. 6.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

tel. 81 742 12 93, 606 223 460
zk.lublin@psouu.org.pl
www.psouu.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

AHEEEHAPDPJCJMKKCCGEFPAHEEEHA
BNFFFNBPNHJDJDFPNCEGAPBNFFFNB
PAOIOOFBDBGAOKHDMJKLCGMJJKPDH
LJBKOGFEEOMHLKBLPPNKJHBHLKOHL
POEFIOFJDHGNNGOGIPHJJGKIJCFOA
MFNFFNEPBBDOHIMJMAOIAHFHAKDEH
APBBBPAPODADNAKFMFJEFGFDEOMBO
HHHHHHHPPHHHHPHHPHPHPHHPHPHPP

ul. Grottgera 8/4
20-029 Lublin
51°14’44.02”N, 22°32’56.32”E

AHEEEHAPKFLLLGLHPLMJLEDPJPAHEEEHA
BNFFFNBPEHADFPJGEHBGFLMLJPBNFFFNB
MCPDACFMHIKOJEJOLDOLHPOBNCEOBBIFN
FMAIJIFLBJDOJCNAPGJFGPMKFPEDNIOHO
CPOFOAFJCEBEDPLCDAIICJDMDADGCEIPJ
HAAFDOFBMFPNADLJGODKENLICMMCIBMEN
MNFNFNEPKFJJPLJLAEMMHJNAAHFHAHIKO
APBBBPAPCFGOHMOGIOLBFNDHFDHFEOOMI
HHHHHHHPPPPHHPPHHHHPPPPHHHHHPPPPP

tel. 81 525 01 17, 81 524 37 87
sppp@op.pl
www.poradniapsychologiczna.lublin.pl

Jednostka prowadząca: podmiot prywatny

P

lacówka oferuje szeroki wachlarz pomocy, zwłaszcza psychologicznej. W stałej ofercie znajduje się m.in.: diagnoza i terapia Zespołu Aspergera, diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, ocena rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego dzieci od 3-go roku życia, diagnoza
i terapia zaburzeń mowy - od wczesnego dzieciństwa po młodzież, ocena gotowości szkolnej dzieci 5-6 letnich, zajęcia z psychologiem, dotyczące rozwoju osobistego dzieci i młodzieży, chcących wzmocnić swoją sferę emocjonalną i intelektualną,
rozpoznawanie i terapia zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i deficytu uwagi, profesjonalna diagnoza psychologiczna i pedagogiczna w przypadku wszelkich
trudności szkolnych, m.in. dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Poradnia wydaje opinie honorowane przez szkoły i Okręgowe Komisje Edukacyjne. Usługi są odpłatne.
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2.1. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

2.3. Przedszkola
AHEEEHAPELGFLMPCHNDJMPAHEEEHA
BNFFFNBPIDEDEGJCJOEKMPBNFFFNB
PAMDJFFFFCKPLJCCDFDJNBACOHEMD
JDHPMKFDFBLGLEHMOHLDIIGIOLPMN
CMAPFIFMHLIGMHHCGOPHIFLIMKLAB
MFNFFFEPIGKPPFFOHLIHAHFHANEIK
APBBBPAPKCJEEBEJEKCMEADEBDLGJ
HHHHHHHPPHHPHHPHHHPPHPPPHHPHP

Przedszkole Integracyjne nr 12

ul. Kosmowskiej 1B/4L tel. 81 740 34 13, 694 264 970
20-815 Lublin poradniatwp@tlen.pl
51°15’31.67”N, 22°32’19.52”E www.twp.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Oddział Regionalny w Lublinie,

S

ul. Kosmowskiej 1A/72, 20-815 Lublin

pecjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej prowadzi na rzecz osób niepełnosprawnych m.in.: diagnozę rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oferowana jest specjalistyczna pomoc - zajęcia z logopedą, psychologiem
i pedagogiem. Uczestnictwo we wczesnym wspomaganiu rozwoju jest bezpłatne. Ponadto placówka wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci
od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. Prowadzi terapię logopedyczną, pedagogiczną, psychoterapię, wsparcie rodziców oraz terapię rodzin. Zajęcia terapeutyczne
prowadzone są w zależności od potrzeb dziecka indywidualnie lub w małych grupach.

2.2. Opieka nad dzieckiem do lat 3
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie
Żłobek nr 3
ul. Wolska 5
20-411 Lublin
51°14’6.04”N, 22°34’28.76”E

O

d 1 września 2013 r. w Przedszkolu nr 12 rozpoczęło funkcjonowanie 6 oddziałów integracyjnych dla 120 dzieci, w tym 30 dzieci niepełnosprawnych
oraz żłobek na 160 miejsc, w tym 15 dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową
i intelektualną. W celu zapewnienia dzieciom wszechstronnego rozwoju i opieki
w przedszkolu jest zatrudnionych 18 nauczycieli wychowania przedszkolnego, w tym
6 wspomagających oraz 6 osób na stanowisku pomoc nauczyciela, psycholog, pedagog
i logopeda. Placówka posiada 6 nowocześnie wyposażonych sal zajęć, gabinet specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz salę doświadczania świata, a także 2 sale do rozwoju ruchowego dzieci. Przedszkole ponadto posiada własną kuchnię oraz plac zabaw wyposażony w sprzęt do rekreacji i wypoczynku.

Przedszkole Integracyjne nr 39

tel. 81 466 49 95, 81 466 49 91
nr3@zlobki.lublin.pl
www.nr3.zlobki.lublin.pl
www.zlobki.lublin.pl

d 1 września 2013 r. w ramach Miejskiego Zespołu Żłobków rozpoczął funkcjonowanie Żłobek nr 3 - jedyny w Lublinie żłobek integracyjny. Placówka w sumie posiada 160 miejsc i jest przygotowana na przyjęcie 15 dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Jest to placówka nowoczesna
i bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Wśród pracowników żłobka,
zatrudnionych na stanowisku opiekuna dziecięcego są osoby posiadające specjalizację z zakresu terapii ruchowej. Budowa żłobka w części została pokryta z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

24

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

AHEEEHAPJMHCPAONPPAHEEEHA
BNFFFNBPNGMCBLMHFPBNFFFNB
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HHHHHHHPPPHHHPPPPPHHHHHHH

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

O

ul. Wolska 5a
tel. 81 466 49 75
20-411 Lublin
poczta@p12.lublin.eu
51°14’4.30”N, 22°34’18.94”E

ul. Balladyny 14 tel. 81 525 14 59,
20-601 Lublin fax 81 525 14 59
51°14’43.72”N, 22°31’17.00”E poczta@p39.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

P

rzedszkole prowadzi 5 oddziałów integracyjnych. Zajęcia odbywają się w grupach 20-osobowych, w każdej grupie od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz
pedagog specjalny. Specjaliści - psycholog, logopeda, fizjoterapeuta prowadzą indywidualną terapię. Organizowane są zajęcia z j. angielskiego i gimnastyki korekcyjnej.
Prowadzone jest także kółko plastyczne, a w ramach współpracy z innymi instytucjami organizowane są zajęcia z dogoterapii i hipoterapii. Przedszkole stosuje innowacyjne
metody, takie jak: integracja sensoryczna, tajkoterapia, kinezjologia edukacyjna Denisona, metoda W. Sherborne, Makaton, język migany, stymulacja polisensoryczna, czytanie
metodą symultaniczno-sekwencyjną wg. prof. Cieszyńskiej, metoda PNF, elementy metody B. i K. Bobathów, Thera-Band Acadamy oraz metoda Johansena (IAS).
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2.3. Przedszkola

2.3. Przedszkola
Przedszkole Nr 37

AHEEEHAPECHBEMFJKGAFIEMANPAHEEEHA
BNFFFNBPIHEDBLELFGBDFOMPEPBNFFFNB
PAPAKHFHFKOHJKIDFLMNKCKOIFCBMGFJB
NECEMAFNNOLIKNHPJJBFCMFEMEBPIFLAD
EPCGDDFPHHFJMBAKLMDOFFGDGNGJHLNGM
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APBBBPAPKNKHFJNCJMBAEKKJAECCBBNLF
HHHHHHHPPHHHPHHPPPPHHHPPHPHPPHPHP

Przedszkole Specjalne nr 11

ul. Zakopiańska 3 tel. 81 741 64 22
20-857 Lublin poczta@p37.lublin.eu
51°16’32.66”N, 22°32’49.99”E www.przedszkole37.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

W

Przedszkolu nr 37 działa oddział integracyjny w ramach projektu „Program Adaptacyjny – Wybieram Przedszkole!”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Jednym z głównych celów inicjatywy jest
stworzenie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tym dzieciom niepełnosprawnym oraz ze stwierdzonymi deficytami psychoruchowymi) możliwości udziału
w wychowaniu przedszkolnym dostosowanym do ich potrzeb. Prowadzona jest obserwacja i diagnoza psychologiczna i logopedyczna wszystkich dzieci. W przypadku dzieci wykazujących największe problemy prowadzone są zajęcia indywidualne.
W ramach opieki logopedycznej odbywają się zajęcia ze stymulacji językowej. Projekt
obejmuje także indywidualną terapię specjalistyczną oraz grupowe zajęcia psychologiczne, m.in. z zastosowaniem metody W. Sherborne. Projekt potrwa do lipca 2014 r.

Przedszkole Nr 70

ul. Młodej Polski 30 tel./fax 81 741 09 33
20-863 Lublin ps11lublin@wp.pl
51°15’58.28”N, ,22°33’20.5”E www.ps11.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin
edyna tego typu placówka publiczna w województwie lubelskim. Prowadzi
8 oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku od 2,5 do 8 roku życia, a także indywidualne i zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz zajęcia z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Organizuje terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami rozwoju, niepełnosprawnością intelektualną, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi. Wiodącymi zajęciami w przedszkolu są zajęcia pedagogiczne prowadzone przez oligofrenopedagogów,
które uzupełniane są zajęciami specjalistycznymi, takimi jak: zajęcia z psychologiem,
logopedą, usprawniania ruchowego (rehabilitacja, gimnastyka korekcyjna), z zakresu
integracji sensorycznej, rewalidacji komputerowej, stymulacji polisensorycznej, muzykoterapii. Przedszkole jest nieodpłatne, rodzice pokrywają jedynie koszt całodziennego
wyżywienia.

J
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Publiczne Przedszkole Integracyjne
nr 40 w Lublinie

ul. Smyczkowa 2 tel. 81 741 88 13
20-844 Lublin poczta@p70.lublin.eu
51°15’52.63”N, 22°32’56.32”E www.p70.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

W

Przedszkolu jest jedna grupa integracyjna licząca 18-20 dzieci, w tym
5 z orzeczeniem do kształcenia specjalnego, z różnymi niepełnosprawnościami. Przedszkole jest placówką uzupełniającą i wspierającą wychowanie w rodzinie. Zajęcia prowadzone są zgodnie z życzeniami i potrzebami dzieci tak, aby sprawiały
im radość. Każde dziecko ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny w oparciu, o który prowadzone są przez cały rok szkolny zajęcia indywidualne
i zespołowe. Objęte są również opieką pedagoga, psychologa i logopedy. Dzieci niepełnosprawne uczestniczą we wszystkich formach aktywności, takich jak: konkursy, przeglądy
muzyczne, teatralne, wokalne, zawody sportowe, uroczystości przedszkolne, zabawy i festyny. Motto przedszkola brzmi: „Nasze przedszkole jest otwarte na integrację. Każde dziecko
ma prawo do szczęścia i swojego miejsca w społeczeństwie, a rodzice nie pozostają sami.”
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ul. Gospodarcza 18 tel. 81 746 08 12
20-213 Lublin poczta@p40.lublin.eu
51°14’44.7”N, 22°35’52.43”E www.przedszkole40.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

W

przedszkolu funkcjonuje 5 grup integracyjnych, do których uczęszcza po 20
dzieci, w każdej od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych, w tym niepełnosprawni
ruchowo, niedosłyszący, z upośledzeniem umysłowym, autyzmen, zespołem
Aspergera, zaburzeniami w rozwoju emocjonalno-społecznym, mikrodeficytami. Placówka zatrudnia wysoko wykwalifikowanych pedagogów wychowania przedszkolnego,
oligofrenopedagogów, surdopedagogów, logopedę, psychologa, fizjoterapeutę. Dysponuje salą do terapii sensorycznej, organizuje dogoterapię. Dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w pełni uczestniczą w życiu przedszkola oraz realizują własne programy
edukacyjno-terapeutyczne opracowane przez zespół specjalistów. Dodatkowo objęte są
wspomaganiem rozwoju według zaleceń zawartych w orzeczeniu do kształcenia specjalnego. Dla wszystkich dzieci prowadzone są również zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec,
język angielski, kółka zainteresowań – matematyczne, plastyczne, teatralne i sportowe.
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2.3. Przedszkola
Oddział Przedszkolny dla najmłodszych
dzieci niesłyszących
ul. Lucyny Herc 4
20-328 Lublin
51°13’42.81”N, 22°36’12.56”E

AHEEEHAPHIBJDHLIGPAHEEEHA
BNFFFNBPBGNOACJLEPBNFFFNB
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Niepubliczne Przedszkole
„Akademia Poziomkowa”

tel. 81 744 19 13
fax 81 745 81 60
soswddimniss@wp.pl
www.sosw.lublin.pl

ul. Siewna 20
20-621 Lublin
51°14’17.28”N, 22°32’42.3”E

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin
ddział Przedszkolny dla najmłodszych dzieci niesłyszących w wieku 3-6 lat
w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie działa od 1 września 2011 roku. Grupy liczą od
4 do 8 dzieci. Przedszkole zapewnia opiekę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną
i surdologopedyczną. Prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne w nowocześnie wyposażonym gabinecie, zajęcia ruchu rozwijającego wg. W. Sherborn, zajęcia ruchowe,
zajęcia w ramach „Radosnej szkoły”, zajęcia dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu
rozwojowi dziecka, szczególnie rozwojowi komunikacji. Przedszkole zapewnia opiekę
w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu stwierdzenia dysfunkcji słuchu do rozpoczęcia nauki w szkole. Placówka czynna jest 5 dni w tygodniu
w godz. 8.00-13.00. Zajęcia w przedszkolu są bezpłatne. Informacje o naborze - tel.
81 744 19 13.

O

Oddział Przedszkolny przy Szkole
Podstawowej nr 54

P

lacówka realizuje ideę integracji i dba o kształtowanie prawidłowych postaw
wobec drugiego człowieka, bazując na naturalnej otwartości dzieci w wieku
przedszkolnym. Wychowawcy uczą jak udzielać pomocy, a także jak korzystać
ze wsparcia innych. Dbają o bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w grupach. Zabiegają,
aby dzieci niepełnosprawne czuły się dobrze, miały poczucie akceptacji, zrozumienia
i życzliwego traktowania. Dzieci z zaburzeniami rozwoju uczestniczą w dodatkowych zajęciach: integracji sensorycznej, zajęciach kompensacyjno-rewalidacyjnych, logopedycznych i rehabilitacyjnych. Specjaliści współpracują ze sobą, wymieniają doświadczenia
i podejmują ustalenia dotyczące dalszego przebiegu procesu usprawniania rozwoju dziecka.
Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z opłaty czesnego.

Niepubliczne Przedszkole „Skrzat”
z Oddziałami Specjalnymi

ul. Hirszfelda 6 tel. 81 747 14 23
20-092 Lublin poczta@oswnw.lublin.eu
51°15’42.30”N, 22°34’7.46”E www.soswlublin.pl

P

rzedszkole jest miejscem edukacji, zabawy i rehabilitacji dzieci z dysfunkcją wzroku,
niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnością sprzężoną. W przedszkolu
przebywają dzieci w wieku 3-6 lat, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Oprócz opieki pedagogicznej dziećmi zajmują się: logopeda, psycholog,
muzykoterapeuta. Od września 2011 roku w Ośrodku funkcjonuje oddział przedszkolny
dla dzieci z dysfunkcją wzroku, realizujący podstawę programową nauczania przedszkolnego. Obecnie grupa „Krasnale” liczy 6 wychowanków. Oprócz codziennych zajęć ogólnorozwojowych i zajęć z terapeutami wczesnego wspomagania rozwoju, dzieci uczestniczą
w wycieczkach i ciekawych wydarzeniach organizowanych w Ośrodku i na terenie miasta.
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tel. 503 969 708, 795 555 754
akademia.poziomkowa@
gmail.com
www.akademia.zlublina.pl

Jednostka prowadząca: podmiot prywatny
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Jednostka prowadząca: Miasto Lublin
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ul. Kleeberga 8 tel. 81 444 88 45
20-243 Lublin przedszkole@skrzat.lublin.pl
51°15’16.77”N, 22°35’33.07”E www.skrzat.lublin.pl

Jednostka prowadząca: podmiot prywatny

W

przedszkolu działa 5 oddziałów specjalnych, dla 4 maluchów każdy, ukierunkowane na specjalistyczną terapię dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera. Dla każdego dziecka tworzony jest Indywidualny Program edukacyjno-terapeutyczny. Terapię poprzedza proces diagnostyczny dokonywany przez zespół
terapeutów, przy aktywnym udziale rodziców i lekarzy specjalistów. Zajęcia realizuje
wykwalifikowana kadra: psycholodzy kliniczni, logopedzi i neurologopedzi, pedagodzy
specjalni, pedagodzy przedszkolni, arteterapeuci, rehabilitanci. Stosowane są wszystkie
uznane metody terapii: codzienna terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, arteterapia-muzyka z rytmiką, plastyka, taniec, drama, terapia logopedyczna, integracja
sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korekcyjna, metoda ośrodków pracy
i ośrodków zainteresowań, metoda W. Sherborne, M. i H. Knillów, gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniesów, metoda ,,bon depart”. Zajęcia odbywają się w godzinach 6.30-16.30.
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2.4. Szkoły
Przedszkole Integracyjne Niepubliczne
Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha
Świętego im. bł. Ojca Gwidona
ul. Dymowskiego 14
20-144 Lublin
51°15’32.18”N, 22°34’29.02”E

AHEEEHAPENFINMNFLNLFMPAHEEEHA
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JKABOGFIBOOLPFHPGEPLIIGIOLPIM
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APBBBPAPKPKADJFBEIENEBCEBHJGJ
HHHHHHHPPHHHHPPHPHPPHHHPHHPHP

tel. 81 747 28 34,
fax 81 747 28 34 w. 25
kanoniczki@wp.pl
www.kanoniczki.org.pl

Jednostka prowadząca: Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia,
ul. Szpitalna 10, 31-024 Kraków

P

ierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci: niesłyszące, słabo słyszące, słabo widzące, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (1 lub 3 dzieci w grupie) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Grupa integracyjna liczy 20 dzieci - jeśli w grupie znajduje się od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo i wspomaga rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dba o wszechstronny rozwój na miarę ich potencjalnych możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania
w duchu miłości do Boga, bliźnich i ojczyzny. Zapisy do przedszkola są prowadzone w okresie od 15 marca do 15 kwietnia. Warunkiem przyjęcia do przedszkola dzieci niepełnosprawnych jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami
Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament
ul. Kochanowskiego 34
20-434 Lublin
51°12’57.88”N, 22°35’0.16”E

AHEEEHAPKDOJABIMBCGCBPAHEEEHA
BNFFFNBPEGICMGBLIOEHJPBNFFFNB
MGJGHAFMBJMGELKCPKKDAGFKBCNDO
MJJAMOFKBMOHJAGJIPNMNHDHLMKHJ
PPLPNKFGDPHECCCOMDFIAGOEJDMOE
MNFFNFEHKHOIECMIKDOAAHFHACBFO
APBBBPAPCKFNKHJFOHICBGHDEIIBM
HHHHHHHPPPHHPPPHHPHHHHHHHPPPP

tel. 81 533 92 72,
fax 81 533 92 72
poczta@sp28.lublin.eu
www.sp28.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

P

lacówka posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu klas integracyjnych.
Do szkoły przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z Zespołem Downa, Aspergera, autyzmem, słabo widzący, słabo słyszący. Nauczyciel wspierający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, dobiera treści programowe i metody pracy z uczniem
niepełnosprawnym oraz organizuje różnego rodzaju formy pomocy psychologicznej
i pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne. W szkole zatrudnieni są również specjaliści wspomagający rozwój dziecka: terapeuta integracji sensorycznej PETO, gimnastyki
korekcyjnej, instruktor pływania, psycholog, pedagog i logopeda. W procesie kształcenia stosowane są różne metody wspierające m.in. Ruch Rozwijający W. Sherborne,
Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, muzykoterapia, zajęcia usprawniające w wodzie.
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka

tel. 81 748 64 81, fax 82 748
64 82
promyczki@list.pl
www.promyczki.lublin.pl

ele wychowania przedszkolnego realizowane są zgodnie z obowiązującą Podstawą Programową, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Placówka mieści się w nowoczesnym, odpowiednio zaprojektowanym budynku, pozbawionym barier architektonicznych, w którym znajdują się przestronne
sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, doświadczania świata, teatralna oraz gabinety specjalistyczne. Przedszkole posiada również własny, bezpieczny plac zabaw. Placówka oferuje zajęcia dodatkowe: rytmikę, taniec, język angielski. Wszystkie dzieci biorą udział w katechezie. Dzieci z niepełnosprawnością uczestniczą
w bezpłatnych zajęciach z logopedą, psychologiem, pedagogiem specjalnym, rehabilitantem ruchowym, muzykoterapeutą, a także w zajęciach z dogoterapii, zajęciach manualnych i metodą W. Sherborne. Dla rodziców prowadzona jest m.in. Grupa wsparcia.
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ul. Radości 13
20-530 Lublin
51°13’43.03”N, 22°31’51.67”E

AHEEEHAPJDABLFECDOAEGPAHEEEHA
BNFFFNBPNPMCMKILIKJCJPBNFFFNB
KCGBMGFNKOCEOMIODDJCIIJIINHFK
FACCMDFDFFPCHDPMAFIAEELLNADFB
KMFAELFJNFMAANKMKOBOCCMEECIPH
ENFNFNEPKBJDEDDGBFHBAHFHADFMC
APBBBPAPIIMBJHDKEBOPAFHHCGFOB
HHHHHHHPPHHHHHHHPPHHHHPHPPPHP

Jednostka prowadząca: Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny,
ul. Słowackiego 11, 05-806 Komorów

C

Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi
Lubelskiej w Lublinie

AHEEEHAPKDKNBODIICGCBPAHEEEHA
BNFFFNBPEHFPICMHIOEHJPBNFFFNB
IFMGEBFLBHGLNLMHAKKDAGFKBCNDO
JGBKHOFKEMEOCLBFPPNMNHDHLMKHJ
HHPDNIFPEGBNJEGOMDFIAGOEJDMOE
MNNFNNEPKEKLBFCIIDOAAHFHACBFP
APBBBPAPCCFDEFFFOHICBGHDEIIBE
HHHHHHHPPHHHPHPHHPHHHHHHHPPPP

ul. Kazimierza tel./fax 81 744 16 44
Przerwy-Tetmajera 2 poczta@sp32.lublin.eu
20-362 Lublin
51°13’42.02”N, 22°35’26.15”E www.sp32.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

S

zkoła prowadzi 9 klas integracyjnych dla uczniów niedosłyszących, słabo słyszących, z zaburzeniami narządów ruchu lub po dziecięcym porażeniu mózgowym,
z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera. Uczniowie
mają zapewnione wsparcie pedagogów specjalnych na wybranych zajęciach lekcyjnych.
Włączani są do dodatkowych zajęć specjalistycznych, rehabilitacji indywidualnej prowadzonej przez pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych
Fizycznie, zajęć rewalidacyjnych, terapii pedagogicznej, logopedycznej i innych. Integracji społeczności szkolnej służą liczne imprezy, uroczystości, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, a także udział w akcjach organizowanych przez stowarzyszenia działające na
rzecz osób niepełnosprawnych. Kadra pedagogiczna posiada dobre przygotowanie do
pracy z dziećmi z rożnymi niepełnosprawnościami i stale doskonali swoje kompetencje.

31

2.4. Szkoły

2.4. Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 43
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Józefa Śliwińskiego 5
20-861 Lublin
51°16’21.39”N, 22°33’2.41”E

AHEEEHAPDMPDIODHGCGANPAHEEEHA
BNFFFNBPNLEGALILNPBGAPBNFFFNB
IBIIMMFHEOKKFMEMJJGOKGMOLILDH
OJDNMAFCBLLJPCKENIOKJHBHLCODK
PGEGBMFJAAIFLOPFHPJJGOKLJEHPA
MFFFNNEPBAODLDEBCHNIAHFHAKDGG
APBBBPAPOFNFJIIGDHEEFGEDEKKBG
HHHHHHHPPHPPPPHPHHHHPPPPHPHPP

tel. 81 741 12 73, 741 13 05,
tel./fax 81 740 80 55
poczta@sp43.lublin.eu
www.sp43lublin.eu

S

zkoła posiada 13-letnie doświadczenie w kształceniu integracyjnym. Klasa integracyjna to zespół 15-20 uczniów, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
Zajęcia są prowadzone jednocześnie przez dwóch nauczycieli - prowadzącego
i wspomagającego uczniów niepełnosprawnych. Szkoła przykłada dużą wagę do partnerskiej współpracy rodziców uczniów niepełnosprawnych i zdrowych. W szkole działa grupa wsparcia „Jesteśmy Razem”, której celem jest dzielenie się spostrzeżeniami rodziców na temat dzieci, udzielanie wszechstronnego wsparcia rodzinie
w zakresie stosowanych metod nauczania, wskazywanie instytucji wspierających rodziców w nauczaniu i wychowaniu dzieci niepełnosprawnych oraz pomocy socjalno-prawnej. Grupa wsparcia opracowuje także informacje i wskazówki dla rodziców dotyczące postępowania z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkoła Podstawowa nr 51
im. Jana Pawła II w Lublinie
ul. Bursztynowa 22
20-576 Lublin
51°13’25.35”N, 22°31’4.83”E

G

imnazjum prowadzi 5 oddziałów integracyjnych. Klasy są 15-20 osobowe, w tym
3-5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, co sprzyja indywidualizacji nauczania. W klasie integracyjnej pracuje nauczyciel przedmiotu
i nauczyciel specjalista z kierunkowym przygotowaniem pedagogicznym (oligofrenopedagog, tyflopedagog, logopeda). Wspieranie rozwoju uczniów odbywa się poprzez
zajęcia: rewalidacji indywidualnej, socjoterapeutyczne i logopedyczne oraz konsultacje
psychologiczne. Gimnazjum zapewnia udział w zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań. Posiada bazę szkolną dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych:
specjalistyczne pomoce dydaktyczne, windę przy obiektach sportowych, pływalnię, podjazd, dostosowane toalety, zajęcia odbywają się w sali lekcyjnej na parterze. Placówka oferuje także opiekę profilaktyczną i zdrowotną oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych.

AHEEEHAPKIAGOCCOOCGCBPAHEEEHA
BNFFFNBPEKJKELFKMOEHJPBNFFFNB
MHMDBAFICNMDCPJDLKKDAGFKBCNDO
LOMPGGFHEGGMEAPGGPNMNHDHLMKHJ
HLOBJAFFLBNPDLNGMDFIAGOEJDMOE
MNFNNFEHKLNHCDGJJDOAAHFHACBEO
APBBBPAPCDFELIDFOHICBGHDEIIBE
HHHHHHHPPHPHPHHHHPHHHHHHHPPPP

Gimnazjum nr 15
im. Jana Pawła II

tel. 81 527 88 80, 667 665 109,
fax 81 527 81 04
sekretariat@sp51.lublin.eu
www.sp51.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

zkoła prowadzi 5 klas integracyjnych, w których uczy się 20 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci z dysfunkcjami mają zapewnioną specjalistyczną edukację i pomoc nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Obok uczniów zdrowych, uczą się dzieci
z niepełnosprawnością ruchową, autyzmem, upośledzeniem w stopniu lekkim oraz
innymi deficytami. Oddziały integracyjne liczą nie więcej niż 20 uczniów, w tym
najwyżej 5 z orzeczeniami. Uczniowie są prowadzeni przez nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje, a nauka w klasach integracyjnych odbywa się w oparciu o autorskie programy nauczania. Szkoła zapewnia poradnictwo pedagoga, psychologa i logopedy. Baza szkolna jest w pełni dostosowana do potrzeb uczniów
niepełnosprawnych. Uczniowie mają do dyspozycji segment sportowy z pływalnią
i dwoma salami gimnastycznymi, boiska sportowe, salę zabaw oraz place zabaw.
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ul. Radości 13 tel./fax 81 527 96 95
20-530 Lublin gim11@gim11.lublin.pl
51°13’43.64”N, 22°31’53.83”E www.gim11.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

S

Gimnazjum nr 11
im. por. mar. M. T. Mokrskiego

AHEEEHAPHJFDGMNDKKOGMPAHEEEHA
BNFFFNBPBKJLAOAONDEGAPBNFFFNB
KBGEEEFBPGAMAHOPAJCLLLICBKJOD
OGEDICFNLNIECPKAJAKKABJPLKHBD
HIAPNDFHHIMGODNAFNLKCLILKCDCL
MFFNFFEPAPAHMDGEEHJAAHFHACHND
APBBBPAPAFLJBLMLKLFNEDEDEAHEP
HHHHHHHPPPPHPHPPPHPPPHHPHPHPP

ul. Elektryczna 51
20-349 Lublin
51°13’48.43”N, 22°35’10.28”E

AHEEEHAPEACNOBPKEGIHAEECKPAHEEEHA
BNFFFNBPICMOIKJHIOEDFCNOBPBNFFFNB
KELFOCFFCMOBFIFPOLAMLCOGAGDBMGFOA
FGOKAMFHLKPANPACDLANCOGDAABLKHNAL
MOGIPNFAGDIECFCFLPFONFGDGPFJHLNBM
CPGJOJFNDHEDLAALIPLAGMNCEDJMOKPCB
MFNFNFEHICKLKJFBOOOLDCIHAHFHAINPD
APBBBPAPKAKBEAIGHECIEKJJAECCBDJLF
HHHHHHHPPHHHPPPPHHHHHHPHHPPPPHPHP

tel. 81 744 08 00,
fax 81 745 41 61
gimnazjum15@lublin.home.pl
www.gimnazjum15.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

G

imnazjum nr 15 w Lublinie, to placówka ogólnodostępna z oddziałami integracyjnymi. W klasach 15-20 osobowych kształci się młodzież z różnego rodzaju
niepełnosprawnościami. Szkoła cieszy się dobrą opinią w środowisku, a długoletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży z różnymi dysfunkcjami, umożliwia jej
wychowankom pełną samorealizację. Szkoła realizuje program dostosowując wymagania, metody i formy pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci. Posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i zapewnia opiekę
nauczycieli specjalistów: oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga i logopedy.
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, a także z zakresu terapii pedagogicznej
i arteterapii. Placówka posiada odpowiednią infrastrukturę: przystosowane toalety, dojazd do budynku oraz platformę jezdną.
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AHEEEHAPJGFCMFDGDFDFAPBBKPAHEEEHA
BNFFFNBPNDFDILFOBGILADBOFPBNFFFNB
MGFGKDFMMDBIOAPGBFGDIFMIGKIINIDFJ
PIDCGAFPMCKNDIKOPMDGOAMGLHNBFGIDP
JPOIJFFLPMNFOOMKCMHHACBLOFAOADFIL
EBLBNJFAOGGKNDNEODLGHNNIKNIGPHDEI
MFNNFNEPCHIGAIDEHBMJNOEEAHFHALODO
APBBBPAPIHAHOIMNMICADJNAAFFFGLDLC
HHHHHHHPPPHHPHHPHHPPHHPHPPPPPPHPP

Społeczne Szkoły im. H. Ch. Andersena

Zespół Szkół nr 4
im. Janusza Korczaka

ul. Przyjaźni 20 tel./fax 81 441 34 36
20-314 Lublin zsst.andersen@wp.pl
51°14’37.86”N, 22°35’14.35”E www.szkolyandersena.lublin.pl
Jednostka prowadząca: Towarzystwo Oświatowe im. S. Batorego, ul. Przyjaźni 20, 20-314 Lublin

W

ramach Społecznych Szkół im. H. Ch. Andersena działa: Społeczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum oraz Społeczne Liceum
Ogólnokształcące. Uczniowie, którzy ze względu na swoje dysfunkcje rozwijają się nieharmonijnie lub nie mogą odnaleźć się w dużych liczebnie klasach, mają tu
stworzone dobre warunki do nauki i kontynuowania edukacji do matury. Głównym założeniem placówki jest przede wszystkim indywidualne podejście do każdego ucznia, co
jest możliwe dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz kameralnym klasom.
Trudności i kłopoty są rozwiązywane wspólnie, przy aktywnym wsparciu i pomocy pedagogów. Uczniowie mający problemy związane z dysleksją lub inne trudności w nauce
uczestniczą, zgodnie z zaleceniami poradni, w dodatkowych zajęciach specjalistycznych.

Zespół Szkół nr 1
im. Władysława Grabskiego
XV Liceum Ogólnokształcące
ul. Podwale 11
20-117 Lublin
51°14’53.51”N, 22°34’16.78”E
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W

skład Zespołu Szkół nr 4 wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26,
Szkoła Podstawowa nr 49 oraz Gimnazjum Specjalne nr 20. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 to pierwsza w Lublinie szkoła specjalna dla dzieci
z upośledzeniem umysłowym. Działa tu również 15 oddziałów dla dzieci z autyzmem.
Szkoła zapewnia uczniom optymalny rozwój przez stosowanie specjalnych metod
i środków nauczania oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez indywidualne zajęcia
rewalidacyjne (logoterapię, zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, arteterapię, socjoterapię). Szkoła Podstawowa nr 49 prowadzi edukację dla dzieci
z normą intelektualną, ale ze specyficznymi trudnościami w nauce. Nauka odbywa się
w niewielkich zespołach do 15 uczniów. Budynek szkolny jest dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Zespół Szkół Specjalnych
przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym
w Lublinie

tel. 81 532 24 12,
fax 81 532 73 29
poczta@zs1.lublin.eu
www.zs1.lublin.pl

XV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 1 działa klasa integracyjna, która liczy 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.
W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością
ruchową na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. W oddziale integracyjnym w rozszerzonym zakresie nauczane są przedmioty: język polski, język angielski i geografia. Nauka języków obcych odbywa się w grupach kilkuosobowych. Wszyscy uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach z komunikacji interpersonalnej, takich
jak: warsztaty z asertywności, samopoznania, empatii, mowy ciała i sposobów radzenia
sobie ze stresem. Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie przygotowanie do pracy
z młodzieżą niepełnosprawną. Cała społeczność szkolna jest zaangażowana w budowanie dobrego klimatu dla idei integracji i tworzenie więzi z uczniami niepełnosprawnymi.

tel. 81 746 14 07,
fax 81 746 14 07 w. 111
poczta@zs4.lublin.eu
www.zs4.lublin.edupage.org

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

AHEEEHAPEKHFKBMCHNDJMPAHEEEHA
BNFFFNBPIDMKEGBPFOEKMPBNFFFNB
JBMDJEFFFAJPLJDKDFDJNBACOHEMD
BDDAEOFDFBDGFMDMJHLDIIGIOLPMN
CMAPBLFEHMLGMAEKGINHIFLIMKLAB
MFNNFFEPIOGJDNJOFLIHAHFHANEIK
APBBBPAPKHJEEAFJEKAMEADEBDLGJ
HHHHHHHPPHHPPPHHHHHPHPPPHHPHP

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

W

ul. Bronowicka 21
20-301 Lublin
51°14’27.88”N, 22°34’48.43”E

AHEEEHAPEDAEAMCDMIHHLKLDNPAHEEEHA
BNFFFNBPIHAOAHMGMCJGIOFLMPBNFFFNB
NEODOFFEHFLMOMCOJMHEJFBOIGDBMGFOA
LEEMGKFDEEIPOPCPBPOGNKLBEEBJJHNAD
GLFNMEFOKBMNOOGFKIBGFCNDGMGJHDNAN
KPEFFKFLDCPAGELFLAOLJMBGOHJNNKNDJ
MFFFNFEHAEFLFEABNGGCAFLPAHFHAINMC
APBBBPAPKKDDDNMCLCMDLOGIAFDCBFNLN
HHHHHHHPPPPHHHHPHHPPHHPPHPHPPHPHP

AHEEEHAPNDOBNDNELJFEIPAHEEEHA
BNFFFNBPBHMKIGJCNOAKMPBNFFFNB
LALNCLFOCGAINEOMIKFCCHLFAMDKI
HODKBOFMIHKEOJHLJDJOMOLMIGLKA
EMKJBJFEFMJMKFHEGMJHKDLKKKJGB
MNFFNNEHDAJCHOKJOEOMAHFHAGLOB
APBBBPAPGHEICOBHJOGBAGGAHOPAE
HHHHHHHPPHPPPPPHPHPPHPPPHHPHP

ul. Chodźki 2 tel./fax 81 741 06 61
20-950 Lublin zsdsk41@wp.pl
51°15’35.96”N, 22°33’41.54”E www.dsk.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Wojewoda Lubelski

T

o jedyna tego typu placówka w makroregionie. W jej skład wchodzi Szkoła Podstawowa Specjalna nr 41 przy DSK im. Marii Grzegorzewskiej i Gimnazjum Specjalne przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Nauka odbywa się
w systemie klas łączonych. Placówka realizuje program szkoły masowej dostosowany
do indywidualnych możliwości dzieci i młodzieży. Główny nacisk kładzie na funkcję
terapeutyczną, która jest nadrzędna wobec funkcji pedagogicznej. Jej zadania są ściśle
związane z procesem rewalidacji dzieci chorych - przywrócenie utraconej sprawności fizycznej i psychicznej, a także stymulowanie aktywności społecznej. Różnorodne
formy zajęć dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych wpływają na zmniejszenie u dzieci stresu związanego z chorobą i hospitalizacją, umożliwiają kontynuowanie
nauki i wyrównywanie braków programowych. Dużo uwagi przykłada się do zajęć
pozalekcyjnych, takich jak: zajęcia plastyczne, teatralne, informatyczne, fotograficzne.
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2.5. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

AHEEEHAPKFGJHFJMHCGCBPAHEEEHA
BNFFFNBPEKBPJLFOMOEHJPBNFFFNB
JBMFFHFKCPGLBEDPOKKDAGFKBCNDO
JPLDNKFJAEEFDHLJNPJMNHDHLMKHJ
PDMHLLFKFFMLHKPGMFGIAGOEJDMOE
MNFFNFEPCGBACGCJNDKAAHFHACBFP
APBBBPAPCEAECPIFOFJCBGHDEIIBM
HHHHHHHPPHHPPHHHPPPHHHHHHPPPP

AHEEEHAPKOMNJMENICGCBPAHEEEHA

BNFFFNBPECNLBONKEOEHJPBNFFFNB
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
PCMFFEFLHLIECDGGPKKDAGFKBCNDO
CMHJPHFNGDIDKNIIMPNMNHDHLMKHJ
dla Dzieci i Młodzieży
PLNONDFIHPMAPJGOMDFIAGOEJDMOE
MNFFNFEPCEPELKFIMDKAAHFHACBEP
Niesłyszącej i Słabo Słyszącej
APBBBPAPCGJLMBFFOBLCBGHDEIIJE
im. Jana Pawła II w Lublinie
HHHHHHHPPPPPPHHHHPPHHHHHHPPPP
ul. Lucyny Herc 4 tel.: 81 744 19 13,
fax 81 745 81 60
20-328 Lublin soswddimniss@wp.pl
51°13’43.06”N, 22°36’12.77”E www.sosw.lublin.pl

ul. Magnoliowa 8 tel./fax 81 747 03 78
20-143 Lublin poczta@lcez.lublin.eu
51°15’53.60”N, 22°34’41.62”E www.lcez.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

S

zkoła Policealna dla Dorosłych nr 3 w Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej
oferuje jako jedyna w Lublinie bezpłatną naukę dla osób z niepełnosprawnością
ruchową w zawodzie technik informatyk. Nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym
(sobotnio-niedzielnym). Szkoła wyposażona jest w podjazdy i toalety przystosowane
dla osób niepełnosprawnych, a wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się na parterze.

2.5. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin
środek jest placówką oświatową, która zajmuje się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży niesłyszącej w wieku od 5 do 24 lat. W siedzibie
przy ul. L. Herc 4 znajdują się: Oddział Przedszkolny dla najmłodszych dzieci
niesłyszących w wieku 3-6 lat, Szkoła Podstawowa nr 55 oraz Gimnazjum nr 23. Przy
ul. Pogodnej 54 mieści się: XVI Liceum Profilowane, Technikum Specjalne nr 1 oraz
Internat. Oddziały klasowe liczą 6-8 uczniów. Kadra nauczycielska posiada wszechstronne kompetencje, a liczne koła zainteresowań umożliwiają uczniom kształcenie
i rozwijanie wielu umiejętności i talentów. Działające w ramach ośrodka Lubelskie
Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Uszkodzonym Narządem
Słuchu prowadzi zajęcia z dziećmi od 2 roku życia, których celem jest stymulowanie
prawidłowego rozwoju psychicznego, intelektualnego i społecznego dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju prawidłowej mowy i komunikacji z otoczeniem.
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AHEEEHAPNDFODLDGFJFEIPAHEEEHA
BNFFFNBPBLNLALFOEOAKMPBNFFFNB
MDOIEKFKBHDFLENFMKFCCHLFAMDKI
ABFIDKFEDFGMJBOHKDNOMOLMIGLKA
MIPHEAFHNGCHLMKEGOKHKDLKKKJGB
MNFFNFEHDEOIEHAJCEKMAHFHAGLPB
APBBBPAPGJHJDHLPJKEBAGGAHOPAM
HHHHHHHPPPPPPPPHHHPPHPPPHHPHP

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 1 w Lublinie

ul. Wyścigowa 31, 20-425 Lublin

al. Spółdzielczości Pracy 65
20-147 Lublin
51°16’14.26”N, 22°34’30.43”E

ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin
51°13’25.52”N, 22°34’1.12”E
51°15’42.55”N, 22°34’7.42”E tel. 81 532 19 44; poczta@oswnw.
tel. 81 747 14 23 lublin.eu; www.soswlublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

W

siedzibie na ul. Hirszfelda 6 funkcjonują: Konsultacyjny Punkt Wczesnego
Wspomagania Rozwoju, Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 54
oraz Gimnazjum nr 22 dla dzieci i młodzieży słabowidzącej. Na ul. Wyścigowej 31 mieszczą się 4 placówki szkolne: XVII Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum
Specjalne nr 2 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Technikum kształci w zawodzie technik informatyk
i technik ochrony środowiska; Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi; Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 dla uczniów niewidomych i słabowidzących. Szkoły zasadnicze kształcą w zawodach: introligator i kucharz.
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AHEEEHAPKADFOMBGJCOJFPAHEEEHA
BNFFFNBPELMLEOIGBPEHJPBNFFFNB
MAKGDAFKAFGPHFOMHKCDGGFJBCPDO
JIBGMKFNDMCICJMCDIOENECHLEKEI
HDGIHAFGPAJMNIBNDDJJBOOFKBIHN
MNNNFFEHKFPJJJFAMEJIAHFHAKBIP
APBBBPAPCCAGKJMGBBHDBGHDEOKJE
HHHHHHHPPHPHPPPPHPPPHHHHHPPPP

tel. 81 747 66 68,
fax 81 747 66 68 w. 11
poczta@sosw1.lublin.eu
www.sosw1.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

P

lacówka oświatowa zapewniającą opiekę i przygotowanie zawodowe młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem. W skład ośrodka wchodzą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Warsztaty szkolne oraz Internat.
Szkoła zawodowa kształci uczniów w następujących kierunkach: kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, fryzjer, ogrodnik, krawiec, murarz-tynkarz, mechanik pojazdów samochodowych. Szkoła Przysposabiająca do Pracy w trzyletnim cyklu kształcenia pozwala nabyć
umiejętności z zakresu: gospodarstwa domowego, obsługi maszyn i urządzeń biurowych,
krawiectwa, ogrodnictwa, rękodzielnictwa, stolarstwa. Ośrodek dysponuje bogato wyposażonym zespołem rekreacyjno-sportowym (sala gimnastyczna, siłownia, sala rekreacyjna, korty i boiska) oraz całoroczną bazą wyjazdową „Zielona szkoła” w Sułoszynie.
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2.5. Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 2 w Lublinie

2.6. Uczelnie - Pełnomocnicy Rektora ds. Osób Niepełnosprawanych
AHEEEHAPNDNFLCEHGPAHEEEHA
BNFFFNBPBKNGJDMHNPBNFFFNB
MFNNBMFNCPGMCEBAKGMDBKGLO
MMICPBFILNEJDCLAJGFIJJCDG
MNFFNNEHLGMJFCNHAHFHAHGDG
APBBBPAPGBCCMEKMBDBEGLCID
HHHHHHHPPHHPHPHHPHHHHHHHH

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

ul. Głuska 5 tel./fax 81 74 44 707
20-439 Lublin specos@poczta.fm
51°12’22.06”N, 22°35’46.67”E www.sosw2.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

O

środek obejmuje opieką 177 uczniów w wieku od 6 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dzieci ze złożonymi niepełnosprawnościami, w tym z autyzmem
i niepełnosprawnością ruchową. Placówkę tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna
nr 53 oraz Gimnazjum Specjalne nr 21. Uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne z wykorzystaniem metod m.in.: Carla Orffa, Marii Montessori, Weroniki Sherborne, komunikacji alternatywnej Alfreda Tomatisa, integracji sensorycznej, dogoterapii
i hipoterapii. W ośrodku prowadzona jest innowacja pedagogiczna - „The Gateway
Award” („Otwarta Droga”), w oparciu o autorski program członka Królewskiej Fundacji MENCAP. Ośrodek dysponuje przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych
ruchowo salą rehabilitacyjną, salą do zajęć sportowych, boiskiem oraz placem zabaw.

al. Racławickie 14
81 445 32 03,
20-950 Lublin tel.
www.kul.lublin.pl
51°14’54.36”N, 22°32’42.2”E

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych - prof. Bogusław Marek,
Collegium Jana Pawła II, al. Racławickie 14, pokój C-206;
tel. 81 445 3203, bpsn@kul.lublin.pl;
godziny przyjęć: poniedziałek-czwartek 10.00-13.00

G

łównym celem Biura Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych jest
zapewnienie szeroko pojętego dostępu do nauki studentom niepełnosprawnym.
Biuro udziela pomocy materialnej (stypendium specjalne), a także pomaga studentom w pozyskaniu wsparcia finansowego w ramach różnych programów na rzecz
osób niepełnosprawnych. Organizuje indywidualny tryb studiów, zajęcia uzupełniające,
dostosowuje formy zaliczeń i egzaminów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a także dba o dostępność wybranych lektoratów języków obcych. Dba o systematyczne usuwanie barier architektonicznych, organizuje transport dla osób z dysfunkcją
ruchu, zajęcia sportowo-rehabilitacyjnych oraz wyjazdy integracyjne.

Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Politechnika Lubelska

ul. Dolna 3 Maja 4
tel./fax 81 532 04 29
20-079 Lublin
ssmillb@interia.pl
51°15’6.65”N, 22°33’34.12”E

Jednostka prowadząca: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Prowincja Warszawska, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa

O

środek przeznaczony jest dla dziewcząt i chłopców wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania ze względu na upośledzenie umysłowe i obniżoną sprawność umysłową oraz ze względów społecznych,
trudności losowych, wniosków kuratora społecznego lub sądowego. Ośrodek współpracuje z rodziną i szkołą w której uczą się wychowankowie, udziela jej wieloaspektowego i kwalifikowanego wsparcia w rozwoju osobowym i przygotowaniu do życia w społeczeństwie.
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ul. Nadbystrzycka 38 D
20-618 Lublin
51°14’8.07”N, 22°33’1.0”E

AHEEEHAPHNNKCIBDNKGIEPAHEEEHA
BNFFFNBPBGMDEDNOMPBGAPBNFFFNB
PGGAHCFHJOCMIFLHOJGPFLMGDPNOD
MKODHFFGCPAJCOBLIAOKACIPLKHDD
PIONJAFLKBABCOKIFPIMKLEGJCBKK
MFFNFNEPAGGJHDEEKHJAAHFHACHOL
APBBBPAPAAGAPCBLKJHMFCFDEGHMH
HHHHHHHPPPPHHPHPPHPPPPPPHPHPP

tel. 81 538 41 07,
fax 81 5384657
politechnika@pollub.pl
www.pollub.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych - mgr Edyta Alinowska,
ul. Nadbystrzycka 44A, 20-501 Lublin; Dom Studenta nr 3, pokój nr 11,
tel. 81 538 41 79, e.alinowska@pollub.pl;
godziny przyjęć: środa 8.00-12.00 (w innych dniach należy uzgodnić telefonicznie
termin spotkania).

U

czelnia podejmuje różnorodne działania, które mają na celu wyjście naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami oraz wyrównanie ich szans
edukacyjnych. Działania te obejmują m.in.: wsparcie finansowe (stypendia
specjalne), pomoc przy rozwiązywaniu indywidualnych problemów, zakup sprzętu
i oprogramowania specjalistycznego ułatwiającego edukację osobom z różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, zmiany w infrastrukturze np. likwidacja barier architektonicznych.
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2.6. Uczelnie - Pełnomocnicy Rektora ds. Osób Niepełnosprawanych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

2.6. Uczelnie - Pełnomocnicy Rektora ds. Osób Niepełnosprawanych

AHEEEHAPKJMGJGAOJCGCBPAHEEEHA
BNFFFNBPEGACEGBKNOEHJPBNFFFNB
IAJABFFOBLFOHCDOKKKDAGFKBCNDO
OALMPCFELGAJJHOBOPNMNHDHLMKHJ
HHBJOBFBNJGIGACGMBHIAGOEJDMOE
MNFFNFEPKKONGPAIMDKAAHFHACBEP
APBBBPAPCMCFDGAFODLCBGHDEIIBE
HHHHHHHPPPHPHHPHPPPHHHHHHPPPP

Uniwersytet Przyrodniczy

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 tel. 81 537 51 00, fax 81 533 36
20-031 Lublin 69, 537 51 02
51°14’44.37”N, 22°32’26.97”E www.umcs.lublin.pl
Specjalista ds. Studentów Niepełnosprawnych - mgr Katarzyna Skalska
Biuro Spraw Studenckich, Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych, ul. Radziszewskiego 17,
20-031 Lublin, Dom Studencki Babilon, pok. 9; tel. 81 537 58 90,
punkt@poczta.umcs.lublin.pl; godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 9.00-14.00;

N

a UMCS funkcjonuje Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych oraz
Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”. Głównym zadaniem Zespołu jest pomoc studentom w efektywnym wykorzystaniu czasu studiów i wyrównywanie szans edukacyjnych. Zrzeszenie „Alter Idem” skupia się zaś na obronie praw studentów niepełnosprawnych (więcej w rozdziale
„Punkty informacyjno-poradnicze”). Studenci z różnymi niepełnosprwnościami mogą liczyć na takie formy wsparcia, jak: bezpłatny transport, pomoc asystenta, poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe, aktywność sportowa, szkolenia, klub psychoedukacji,
lektorat języka angielskiego, wyjazdy szkoleniowe i adaptacyjne, wypożyczalnia sprzętu.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Akademicka 13
tel. 81 441 14 81 wew. 151
20-950 Lublin
www.up.lublin.pl
51°14’37.78”N, 22°32’25.07”E
Osoba odpowiedzialna za kontakt i współpracę z osobami niepełnosprawnymi: mgr inż. Krystyna
Sajewicz, Kierownik Działu Spraw Socjalnych Studentów UP, ul. Langiewicza 6, 20-032 Lublin,
DS „Cebion”, pok. 17; tel. 81-533-06-24, kom. 501-022-715, krystyna.sajewicz@up.lublin.pl

N

a uczelni działa Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie „Satis Verborum”, które gromadzi wszystkich studentów
i doktorantów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności, proponuje im
współpracę oraz pomoc. Centrum Sportowo-Rekreacyjne uczelni organizuje dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów bezpłatne zajęcia rehabilitacyjne (pływalnia, fitness, siłownia). Informacji na temat aktualnych programów oraz inicjatyw na rzecz niepełnosprawnych studentów UP udziela Punkt konsultacyjno-informacyjny, działający przy
Dziale Spraw Socjalnych Studentów, czynny w każdy czwartek w godz. 15.00-16.00. Na stronach internetowych Uniwersytetu działa moduł informacyjny dla osób słabowidzących.

AHEEEHAPKLNOHHABNCOBHPAHEEEHA
BNFFFNBPEGNGELICMOEHJPBNFFFNB
KANFCEFNEJJPCNHBHKKEMGBJHCPDO
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Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie

al. Racławickie 1
tel. 81 742 37 59, 742 37 60
20-059 Lublin
www.umlub.pl
51°14’53.84”N, ,22°32’55.8”E
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych - dr hab. n. med. Piotr Majcher,
godziny przyjęć: wtorek i środa 8.30-9.30
Biuro Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych - mgr inż. Anna Barańska
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii,
ul. Chodźki 6, 20-093 Lublin; tel. 81 718 75 01, prsn@umlub.pl;
czynne: poniedziałek-czwartek w godz. 9.00-14.00

Z

adaniem Pełnomocnika ds. Studentów Niepełnosprawnych jest dostosowanie wymogów formalnych i struktur administracyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz usuwanie wszelkich barier. Pełnomocnik udziela porad
kandydatom w zakresie wyboru studiów, dba o stworzenie odpowiednich warunków
technicznych podczas nauki, zapewnia dostęp do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym. Zapewnia pomoc techniczną i usługi specjalistyczne, a także udziela pomocy w pozyskiwaniu wsparcia finansowego w ramach programów pomocowych. Studenci niepełnosprawni na UM mogą korzystać ze specjalnej
oferty zawierającej m.in. bezpłatne zajęcia na basenie, hipoterapię, zajęcia na korcie tenisowym oraz bezpłatne wypożyczanie laptopów, rzutników oraz sprzętu sportowego.
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ul. Projektowa 4 tel. 749 17 77, fax 749 32 13
20-209 Lublin sekretariat@wsei.lublin.pl
51°14’46.71”N, 22°36’39.7”E www.wsei.lublin.pl
Pełnomocnik ds. Studentów z Niepełnosprawnością - mgr Danuta Sałęga, pokój 011, tel. 81 749
32 20; godziny przyjęć: poniedziałek-piątek 8.00-16.00, co druga sobota 8.00-15.00.
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Specjalista ds. studenckich - Justyna Piskorska,
tel. 749 32 19, fax 749 32 13, bon@wsei.lublin.pl, www.bon.wsei.lublih.pl;
czynne: poniedziałek-piątek godz. 8.00-16.00, sobota godz. 8.00-14.00

B

iuro Pełnomocnika, Biuro Karier oraz działające w ramach Uczelni „Centrum
Diagnozy i Terapii” świadczą kompleksową pomoc na rzecz studentów z niepełnosprawnością. Każdy student ma możliwość skorzystania ze stałej opieki
psychologicznej, pedagogicznej, psychoedukacyjnej, doradczej, w tym w zakresie doradztwa zawodowego. Studenci korzystają z pomocy laboratoriów informatycznych dostosowanych do wszelkiego rodzaju niepełnosprawności. Grupa asystentów działających
przy Biurze Pełnomocnika świadczy usługi opiekuńczo-edukacyjne podczas dyżurów.
Istnieje również możliwość korzystania z różnego rodzaju pomocy zapomogowej przygotowanej przez uczelnię. Potrzeby studentów niepełnosprawnych są ustalone na początku każdego semestru, na podstawie badań ankietowych i indywidualnych rozmów.
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2.6. Uczelnie - Pełnomocnicy Rektora ds. Osób Niepełnosprawanych
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
w Lublinie
ul. Zamojska 45/47 B róg
Rusałki 2, 20-102 Lublin
51°14’24.72”N, 22°34’11.60”E

2.6. Uczelnie - Pełnomocnicy Rektora ds. Osób Niepełnosprawanych
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Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
im. Wincentego Pola
w Lublinie

tel. 81 531 85 56,
fax 81 463 17 30
info@wsns.lublin.pl
www.wsns.lublin.pl

AHEEEHAPNFHLPMFJIJFEIPAHEEEHA
BNFFFNBPBDAGNHEGBOAKMPBNFFFNB
ODLODOFICJLOKNJODKFDJHLADMDKI
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EMOIKHFLLNIDJGPMGOIAGLLBIOLGA
MNFNNFEPDNICAPFJCEOMAHFHAOLMA
APBBBPAPGFODNPMPJOGBBHHAHNLIM
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ul. Choiny 2 tel./fax 81 740 72 40
20-816 Lublin info@wssp.edu.pl
51°16’11.18”N, 22°33’26.1”E www.wssp.edu.pl

Prorektor do spraw studentów - dr n. hum. Małgorzata Jedynak,
pokój nr 121, e-mail: mjedynak@wsns.pl,
godziny przyjęć: wtorek 10.00-14.00, piątek 9.00-12.00

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych: dr hab. Mariusz Korczyński,
prof. WSSP; dyżury: środa 9:00-11:00

O

d 1 października 2013 roku Wyższa Szkoła Nauk Społecznych rozpoczęła
działalność w nowej siedzibie mieszczącej się przy ul. Zamojskiej 45/47B róg
Rusałki 2 w Lublinie. Budynek uczelni nie posiada barier architektonicznych
i dostosowany jest do przyjęcia studentów niepełnosprawnych. Wyposażony jest w windę, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety, wejście bez schodów oraz
progów. W roku akademickim 2013/2014 jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

W

yższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola jest przystosowana do potrzeb niepełnosprawnych studentów. Posiada specjalny wjazd oraz windę,
dzięki której osoby niepełnosprawne mogą dostać się do każdej części budynku. Również część toalet jest odpowiednio dostosowana. Studenci niepełnosprawni
mają możliwość ubiegania się o pomoc materialną w postaci stypendium Rektora dla
najlepszych studentów, stypendium socjalnego oraz zapomogi. Ponadto na podstawie
orzeczenia o niepełnosprawności studenci mogą ubiegać się o stypendium specjalne.

2.7. Placówki Wspierające Rehabilitację i Edukację
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie
ul. Bursaki 12
20-150 Lublin
51°16’13.30”N, 22°34’8.4”E

AHEEEHAPOIIANEMOPPAHEEEHA
BNFFFNBPIKMGBPBPBPBNFFFNB
IFBJJIFMJPBPMLDBBKACPANLJ
CGMOONFOIFKDCDHALKAIMNNLB
MNFFFFEHLOFGMDJCAHFHANLHJ
APBBBPAPMAOCNIACAEGAADLJF
HHHHHHHPPPHPPPPPHHPPPHPPH

ednym z głównych założeń uczelni jest zapewnienie studentom niepełnosprawnym
równego dostępu do oferty dydaktycznej, niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Uczelnia posiada przystosowane zaplecze edukacyjne i sanitarne do
potrzeb osób niepełnosprawnych - wszystkie sale wykładowe wyposażone są w stanowisko do nauki dla osoby niepełnosprawnej, biblioteki w komputer z oprogramowaniem
dla osób niedowidzących. W budynku znajdują się zautomatyzowane drzwi wejściowe, podjazdy, winda i specjalne windy schodowe oraz przystosowane toalety. Również
obiekty Uczelni są w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Studenci
niepełnosprawni mogą także skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych.
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al. Racławickie 14 tel. 81 445 43 32
20-950 Lublin
centrum.niewidomi@kul.pl
Collegium Jana Pawła II
51°14’52.91”N, 22°32’42.18”E www.kul.pl

tel. 81 740 84 10
fax 81 740 84 13
rektorat@wspa.pl
www.wspa.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych - mgr Monika Szczepanik,
III piętro, pokój 308, tel. 81 452 94 81, fax 81 452 94 13, m.szczepanik@wspa.pl;
godziny przyjęć: poniedziałek- piątek 7.30-15.30 (wcześniejsze ustalanie terminów
spotkań drogą telefoniczną lub mailową).

J

Centrum Adaptacji Materiałów
Dydaktycznych dla Niewidomych

AHEEEHAPJBFOGKOIOGMCFHALEIPDLDCNLLPIGPAHEEEHA
BNFFFNBPNDNKFGFGELFHAHFHAOELILIGBDEGFPBNFFFNB
MDEEJDFJOEOIMIHAGDLOHAFEDBOFFJJIOGECDPPNLIDHJ
LHFMKOFDJNCBMDAANLMLLEOBCJJKIHNBIDPMPBJAIMKLG
GMNIJNFEOPAMLKOCPANEANBAGAFBPLOGHBJIGEEAICFEK
DAJAAHFHADGIJCCGLBFDAHFHADBBJIGLMHEDAHFHACBDI
NNACCGFGFJHCAFOFJAAEFDBDCJFGOKEHNCGIHGCAGGOMP
HLONELFPBADJBEFCHPDFJCOIDJJDIDOJFIBDAEHKCJBIC
DCKOELFPBBKIAGGFECKLKJAFEOANDDAJKOFOCMAHMODEA
ENNFFNEHCLJKMNHLLBHOAHFHAEHKMLEHMLOKAHFHAOIOH
APBBBPAPIPBFIGGAEBLLADEECMHCNKHHFMJHBGACGGBFG
HHHHHHHPPHHPHPHHHHPHHHHHPHHPHHPPPPHHHHHHHHHPP

Jednostka prowadząca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

C

entrum działa przy Katedrze Metodyki i Tyflodydaktyki Języka Angielskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jest jednym z nielicznych
w Polsce ośrodków specjalizujących się w adaptacji materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb niewidomych i słabo widzących dzieci i studentów.
Głównym zadaniem Centrum jest pomoc studentom z dysfunkcją wzroku w dostępie do materiałów dydaktycznych. Powstają tu brajlowskie i elektroniczne adaptacje podręczników. Od niedawna uczelnia uzyskała możliwość tworzenia najwyższej
jakości udźwiękowionej grafiki dotykowej - diagramów, planów budynków i miast
oraz map. Pomoce te wykorzystywane są m.in., jako element multimedialnych materiałów dydaktycznych (z ekranem dotykowym umożliwiającym udźwiękowienie
grafiki dotykowej). Pracownia adaptacji materiałów dydaktycznych - pokój GG329; Pracownia komputerowa dla studentów z dysfunkcją wzroku - pokój GG-330.
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Centrum Edukacji
Niesłyszących i Słabosłyszących
al. Racławickie 14C/312, 20950 Lublin, Collegium Jana
Pawła II, Pokój C312
51°14’52.91”N, 22°32’42.18”E

AHEEEHAPJHLCHPAEBJNGPIDFGPMLHCBMKPPIGPAHEEEHA
BNFFFNBPNOAOMOAKBPFKAHFHADNPEOJOJHFGFPBNFFFNB
KBCFLBFNJADJFLNNEBCBAFGCAGPHDAIGINMACPPNKPHFJ
DIJCADFHPACIDHDJKDFGJBFLGAIOKNEBONNMPAJEOIKDG
HEFEFBFOMHMJIEILHDOHDHOJFPMAPEHDBAJIGEFNIDFFK
KECCAHFHALNLFHIFLFPOAHFHANMOHGKJMHFOAHFHAKBIB
KLMHHHFHBGFOPNBILPOCFHAFEABDILEGNJOMBHCAHGOKG
CBEMANFKGAMJEKLKEJCIIOAPJAFBOKPOHEBHEBPLCLDIC
POCKEHFMEPELMHPDCLGAFJBMLANHFDABKMHMCKFHMKHPB
ENNFFNEPKLOGJGHPKEAIAHFHAEIKIFECIDANAHFHAAMOH
APBBBPAPICCCGJANOKJCBBBAHCGDNNGGDMJHBGACGBBBG
HHHHHHHPPPPHHPPHHPPHPPHPPPPHPPHPPPHHHHHHHPHPP

Specjalistyczna Placówka Wsparcia
Dziennego „Ośrodek Terapeutyczny”

tel. 81 445 33 12
fonogesty@fonogesty.org
www.fonogesty.org
www.kul.pl

tel./fax 81 532 79 79
tacysami@op.pl
www.facebook.pl/tacysami.
lublin

Jednostka prowadząca: Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”

Jednostka prowadząca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

C

entrum Edukacji Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących, działające przy
Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL, prowadzi szeroko zakrojoną działalność
wspierającą edukację osób z dysfunkcją słuchu. Jego celem jest wyrównanie
szans studentów z dysfunkcją słuchu, m.in. poprzez wyposażenie wybranych sal wykładowych w specjalistyczny sprzęt i zapewnienie tłumaczy języka migowego, transliteratorów i pomocy w przygotowywaniu notatek. Na szczególną uwagę zasługuje indywidualny lektorat z języka angielskiego dla osób niesłyszących. Centrum dysponuje
profesjonalnym sprzętem, jak projektory i tablice multimedialne, co znacznie zwiększa
możliwości przekazywania wiedzy studentom z dysfunkcją słuchu. W ramach Centrum
prowadzone są Podyplomowe Studia w zakresie Surdopedagogiki. Ponadto przy KUL
działa Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens”.

Dzienne Centrum Aktywności PSOUU

ul. Narutowicza 74a
20-019 Lublin
51°15’26.71”N, 22°32’26.81”E

AHEEEHAPEMNHCMAOPFCGJPAHEEEHA
BNFFFNBPILFHNLJPAKFKMPBNFFFNB
OFJAIAFDENEAIGHDHNMEBDDFNDENC
EDLPEHFLGOPGHKJKAEHDDBHNPJNAF
KMDFJPFADPIKINPJJAPGEDJIPILFJ
MFFFNNEHANGNFHCGGPIDAHFHAGGFK
APBBBPAPKADJHOHDAANIGGCCANLGJ
HHHHHHHPPPHPPPHHPHPHHHPHPPPHP

AHEEEHAPKDMHAALOOPAHEEEHA
BNFFFNBPEDEDNGAOIPBNFFFNB
LCKAAGFLFGDBBALJEGHMBDIDN
POJDKPFDGBLHOBJJBNGOKAKIF
MFFFNFEHKHIFOGMOAHFHAMBOF
APBBBPAPCJIIEAJFHDCAEOIIA
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O

środek Terapeutyczny działający przy Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami” to specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną o różnej
etiologii w wieku od lat 3 do 18, zamieszkujących miasto Lublin, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Działa nieprzerwanie od 20 lat, wciąż poszerzając swoją ofertę. Ośrodek dysponuje 19 miejscami. Oferuje bezpłatną i kompleksową opiekę
specjalistyczną w zakresie terapii indywidualnej i grupowej. Formy wsparcia: indywidualna terapia mowy, indywidualna terapia pedagogiczna, grupowa terapia zajęciowa,
grupowa arteterapia, terapia relaksacyjna, grupowa muzykoterapia z logorytmiką,
dogoterapia, hipoterapia, grupa wsparcia dla rodziców, zajęcia rekreacyjne. Ośrodek
czynny jest w godzinach 14.30-19.00, a w okresie wakacyjnym w godzinach 9.00-13.00.

NOTATKI

ul. Rogowskiego 5
tel./fax 81 742 12 93
20-840 Lublin
zk.lublin@psouu.org.pl
51°15’26.71”N, 22°32’26.81”E
www.psouu.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Lublinie

D

zienne Centrum Aktywności jest placówką, w której rewalidacją objęte są dzieci,
młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Podopieczni Centrum wymagają ciągłej rehabilitacji
ruchowej i wsparcia różnorodnymi dostępnymi metodami w celu utrzymania i poprawy
osiągniętego poziomu rozwoju psychoruchowego i społecznego. W ramach prowadzonej
terapii osoby niepełnosprawne korzystają z zajęć psychologicznych, pedagogicznych z wykorzystaniem komputera, manualnych, muzycznych, arteterapii, zajęć prowadzonych metodą PETO, terapii logopedycznej, integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej i masażu.
Organizowane są ponadto imprezy okolicznościowe, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Dziecka, imprezy integracyjne oraz plenery malarskie.
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Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta
47
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
47
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
48
Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych
w Lublinie
48
Europejska Fundacja Opieki
49
Europejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych EFRON
49
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie
50
Fundacja Alpha
50
Fundacja Bank Żywności w Lublinie
51
Fundacja „BARTEK” na Rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami
Odkleszczowymi
51
Fundacja Canituus
52
Fundacja Fuga Mundi
52
Fundacja Hipokrates
53
Fundacja „Mali Szczęśliwi” im. J. Korczaka
53
Fundacja na rzecz chorych na Parkinsona
54
Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca Cor Infantis
54
Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”
55
Fundacja Nieprzetartego Szlaku
55
Fundacja Oswoić Los
56
Fundacja „Pomóżmy Potrzebującym”
56
Fundacja „Sokrates”
57
Fundacja „Tak mam łuszczycę”
57
Fundacja Teatroterapia Lubelska
58
Fundacja -ZOFIA- Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych, Niepełnosprawnych,
Nieuleczalnie Chorych i Marginalizowanych Społecznie
58
Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich
59
Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”
59
Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „Ikar”
60
Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SILOE
60
Klub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Hetman” Lublin
61
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
61
Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan”
62
Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
62
Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki 63
Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
63
Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek
64
Lubelskie Stowarzyszenie na rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej
„Opiekun”
64
Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
65
Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół
„Drgawka”
65
Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin "Zdrowie Psychiczne"
66
Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności
66
Ogólnopolska Federacja Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo
67
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się - Ostoja w Lublinie
67

43. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy
w Lublinie
44. Polski Związek Głuchych Oddział w Lublinie
45. Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
46. Polski Związek Sportu Niesłyszących
47. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie
48. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Lublinie
49. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Lublin
50. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
51. Stowarzyszenie Chorych Na Astmę Oskrzelową
52. Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę w Lublinie
53. Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen - Region
Lubelski		
54. Stowarzyszenie im. bł. Piotra Jerzego Frassati „Frassatianum”		
55. Stowarzyszenie JESTEM
56. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
57. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie
58. Stowarzyszenie Osób z NTM UROCONTI Oddział w Lublinie
59. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej „Słoneczko”
60. Stowarzyszenie „Radość Dawania"
61. Stowarzyszenie Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku
62. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci z Wadą Serca „Serce Dziecka”
63. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
„Bliżej Świata”
64. Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych „Nasza Szansa”
65. Stowarzyszenie Rodzin i Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu SPERO
66. Stowarzyszenie Rodzin i Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”
67. Stowarzyszenie Synergia
68. Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk
69. Stowarzyszenie „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo
ich Rodzin i Przyjaciół
70. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny
71. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych UMCS „Alter Idem”
72. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
pozostałe organizacje pozarządowe
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Bractwo Miłosierdzia
im. Św. Brata Alberta

B

ul. Zielona 3 tel. 81 532 64 37
20-082 Lublin bractwo@albert.lublin.pl
51°14’53.95”N, 22°33’49.60”E www.albert.lublin.pl

ractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie otacza opieką osoby ubogie,
chore, niepełnosprawne, bezdomne, uzależnione, uchodźców oraz wszystkich,
którzy tego wsparcia potrzebują. Z pomocy Bractwa korzystają również emeryci,
rodziny wielodzietne, samotne matki oraz osoby, które osiągają niewielki dochód. Bractwo
prowadzi: Jadłodajnię przy ul. Zielonej 3, która codziennie wydaje ok. 500 ciepłych posiłków; Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych przy ul. Dolnej Panny Marii 32 w skład, którego wchodzi: Schronisko dla 35 bezdomnych mężczyzn, Noclegownia dla 30 bezdomnych
mężczyzn oraz Mieszkanie Adaptacyjne dla 5 mężczyzn. Prowadzi także Ośrodek Aktywizacji Społecznej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych w Bystrzejowicach
Trzecich pod Lublinem, a także Klub Integracji Społecznej „Szansa”, którego celem jest
reintegracja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych. Najnowszą inicjatywą jest
Przedsiębiorstwo Społeczne ProBono Sp. z o. o., które prowadzi „Bar Mieszczański” przy ul.
Zielonej 3 w Lublinie oraz świadczy usługi cateringowe, gastronomiczne i garmażeryjne.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej

C

ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
51°14’46.85”N, 22°34’10.12”E

AHEEEHAPJBAEHHDKKGLNPPAHEEEHA
BNFFFNBPNKNCNOFDILJCFPBNFFFNB
LHEBKFFPPFEOPJMGEPCNIIOIMMHEL
DGAPMKFMLOPNPHJHADPBNPJGPKBJJ
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ENNNNNEPCLKPOEBHICFFAHFHAIHBC
APBBBPAPIEKDNOMOHJOPBDGBDMDKN
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tel. 81 532 95 71
fax 81 532 81 94
lublin@caritas.pl
www.lublin.caritas.pl

aritas Archidiecezji Lubelskiej powstała, aby pomagać osobom w potrzebie,
zwłaszcza ubogim i chorym. Cele te są realizowane poprzez różnorodne inicjatywy, m.in. Parafialne Zespoły Caritas, które skupiają się na indywidualnej
pomocy, a także Szkolne Koła Caritas wspierające akcje Caritasu w formie wolontariatu oraz organizujące własne przedsięwzięcia. Biura Aktywizacji Bezrobotnych oferują
indywidualne spotkania, konsultacje, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
dostęp do ofert pracy. Caritas prowadzi także Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które oferuje poradnictwo i pomoc prawną, psychologiczną i socjalną; Centrum
Pomocy Doraźnej w skład, którego wchodzą: apteka, magazyn odzieży, mebli, sprzętu
gospodarstwa domowego oraz magazyn żywności. Na rzecz potrzebujących studentów
działają Akademickie Koła Caritas, które inicjują działania mające na celu uwrażliwianie
na ludzką biedę i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego. Caritas aktywnie włącza
się w akcje pomocy osobom poszkodowanym podczas katastrof i klęsk żywiołowych.
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Charytatywne Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy Chorym
„Misericordia”
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tel./fax 81 744 47 33
ul. Abramowicka 2
stowarzyszenie@misericordia.
20-442 Lublin
org.pl
51°12’15.19”N, 22°35’12.73”E
www.misericordia.org.pl

towarzyszenie „Misericordia” od 16 lat organizuje wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzi następujące placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Abramowickiej 2,
Ośrodek Adaptacyjny - mieszkania noclegowe dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Zdrowej 14, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej przy ul. Głuskiej 145 oraz Klub Pacjenta, do którego codziennie przychodzi
kilkadziesiąt chorych osób. Stowarzyszenie szerzy informacje w różnych grupach
społecznych w celu uwrażliwienia ludzi na wszelkie problemy pacjentów z zaburzeniami psychicznymi w Polsce. Organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych
i dzieci, spotkania integracyjne, konkursy, szkolenia, seminaria i konferencje. Współpracuje ze Szpitalem Neuropsychiatrycznym w Lublinie, krajowymi i zagranicznymi placówkami służby zdrowia oraz organizacjami o podobnym charakterze.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Starszych i Niepełnosprawnych
w Lublinie

M

E

ul. Ametystowa 22 tel. 81 532 56 81, 81 466 55 55
20 -577 Lublin chsnrosin@gmail.com
51°13’18.71”N, ,22°30’36.8”E www.help.lublin.pl

ul. Leszczyńskiego 23/101-102 tel 81 464 16 17
20-068 Lublin biuro@opiekunowie.pl
51°15'7.84"N, 22°32'39.57"E www.opiekunowie.pl

uropejska Fundacja Opieki wspiera Seniorów i osoby niepełnosprawne w całej UE w codziennym życiu, poprzez działania na szczeblu lokalnym i międzynarodowym. W ofercie znajduje się wolontariat opiekuńczy w kraju i za
granicą; odpłatne usługi opiekuńcze realizowane przez wyszkolony i doświadczony
personel, w tym opieka psychologiczna i logopedyczna; usługi prawno-administracyjne; aktywizacja osób starszych poprzez organizację takich zajęć jak basen, nordic-walking, gimnastyka z naciskiem na mięśnie dna miednicy, wycieczki krajoznawcze, turnusy rehabilitacyjne. Fundacja cyklicznie organizuje zbiórki uliczne, dary
rzeczowe dla potrzebujących. Swoimi skrzydłami otacza także opiekunów formalnych
i nieformalnych, oferując im wsparcie psychologiczne poprzez grupę motywacyjną
oraz infolinię. Wszystko to ma na celu podniesienie statusu osób starszych i niepełnosprawnych. W swej działalności Fundacja kieruje się indywidualnym podejściem
do podopiecznych, tworzy dla nich nowe rozwiązania, aby pomóc im godnie żyć.

AHEEEHAPEBDFLGDCIPAHEEEHA
BNFFFNBPIDEKAOFDFPBNFFFNB
JCJDNCFFANNKFIFHGBDFPEFMA
CJKMDLFIDNAPGPAGHHBOPPPHA
MNNNFNEHIJABHOBBAHFHALAAA
APBBBPAPKPNJMPHIEHHGANPHF
HHHHHHHPPPHHPPHHHPPHPPPHH

isją Stowarzyszenia jest organizacja pomocy na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych w Lublinie, a także wspieranie instytucji sprawujących opiekę nad osobami w podeszłym wieku, które wymagają całodobowej opieki. Tworzą je osoby szczególnie zaangażowane w niesienie pomocy
potrzebującym oraz posiadające wieloletnie doświadczenie w organizacji pomocy
społecznej. Stowarzyszenie jest inicjatorem budowy Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Ametystowej 22. Jest także założycielem Ośrodka Rehabilitacyjno Konsultacyjnego w Lublinie. Prowadzi Punkt Doradztwa dla Seniorów, gdzie osoby starsze z terenu miasta Lublin mogą uzyskać pomoc w zakresie: prawa, ekonomii, pomocy
społecznej, zdrowia, a także ciekawych wydarzeń realizowanych dla seniorów na terenie miasta. Punkt działa w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ametystowej 22.
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Europejska Fundacja Opieki

AHEEEHAPKLGOPJGNNPAHEEEHA
BNFFFNBPEKFGADAOAPBNFFFNB
JFLDEGFNHAOHBHAJBDEJCDIDN
HCKGNDFIJHFLMGFBCNHGKAKIF
MFNFFFEPCBJAMNAOAHFHACHPF
APBBBPAPCGMOOLJCHBDEFMKIA
HHHHHHHPPPPPPHHPHPPHPHPPH

Europejska Fundacja
Rozwoju Osób Niepełnosprawnych
EFRON

E

AHEEEHAPKGAGFBACPPAHEEEHA
BNFFFNBPEOIOEDIHNPBNFFFNB
OAJGGFFOCMHLOHAGHGHOCDIDN
PKDAAMFEKEKHKBGNOLEGJAKIF
MFFNFFEPKGOBLGEEAHFHACBPE
APBBBPAPCIGEEFLPEBDFEAIEI
HHHHHHHPPPHPPHHHHHHHHPPPH

Adres do korespondencji: tel. 506 146 874
ul. Przyjaźni 32/2
efron@efron.pl
20-314 Lublin
51°14’39.15”N, 22°35’28.93”E www.efron.pl

uropejska Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych EFRON zajmuje się szeroką problematyką środowiska osób niepełnosprawnych. Pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach, dzieciom osieroconym i z rodzin patologicznych. Głównym celem Fundacji jest rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych. Podejmowane działania zmierzają do przejmowania standardów
stosowanych w krajach Unii Europejskiej oraz wdrażanie ich na terenie naszego kraju.
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3. Organizacje pozarządowe
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
w Lublinie

F

3. Organizacje pozarządowe
AHEEEHAPHDAEHPIMLKGHFPAHEEEHA
BNFFFNBPBGEDIPBGAHFGFPBNFFFNB
NFAFCGFFKIFPOFNBHBKLDJLBDONPC
LFJCOIFIHGLJLMFMLDOCANJKKIFLL
PMOMAKFDGOGPGCGDKPACKIKJKAHPL
MFNFNFEPAKCNJBPNIAKEAHFHAJFOD
APBBBPAPAFJHHDCIFLKNABFFFKDMH
HHHHHHHPPHPPPHHHPHHPPPPHPHHPP

al. Kraśnicka 127/129 tel./fax 81 526 10 24
(p.1, II piętro)
biuro.lubelskie@far.org.pl
20-718 Lublin
51°14’19.39”N, 22°29’48.62”E www.far.org.pl/lubelskie.html

undacja Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie prowadzi kompleksowy program aktywizacji społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Uczy, jak poruszając się
na wózku prowadzić normalne życie i osiągać wyznaczone cele. Instruktorzy Aktywnej Rehabilitacji, najczęściej osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach, odwiedzają szpitale i placówki rehabilitacyjne, starają się zachęcić pacjentów do ćwiczeń
fizycznych i aktywnej rehabilitacji. Na obozach szkoleniowo-rehabilitacyjnych pierwszego stopnia, przekazywane są praktyczne i niezbędne umiejętności oraz informacje.
Koordynatorzy FAR prowadzą regionalne punkty informacyjne, grupy treningowe,
szkolenia specjalistyczne oraz szkolenia dla personelu medycznego i służb pomocniczych. FAR prowadzi również Agencję Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych (więcej w rozdziale „Zatrudnienie”). Lubelska Fundacja jest Oddziałem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji „FAR” z siedzibą przy ulicy Inspektowej 1 w Warszawie.

Fundacja Alpha

C

C

ul. Skierki 3/57 tel. 81 532 58 06
20-601 Lublin biuro@autyzmlublin.pl
51°14’36.42”N, 22°31’8.43”E www.autyzmlublin.pl

ul. Młyńska 18
20-335 Lublin
51°13’53.86”N, 22°33’56.23”E

tel. 81 440 66 45
tel./fax 81 744 44 38
bzlublin@wp.pl
www.lublin.bankizywnosci.pl

elem Fundacji jest zapobieganie marnowaniu żywności, nieodpłatne pozyskiwanie i przekazywanie żywności. Fundacja zajmuje się także zmniejszaniem
obszarów niedożywienia poprzez przekazywanie żywności potrzebującym,
inicjowanie i koordynację działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych,
zajmujących się rozdziałem darów wśród potrzebujących. Edukuje i uwrażliwia młode
pokolenie na problemy innych ludzi. Cele realizuje również udzielając stałego wsparcia organizacjom pozarządowym działającym na polu pomocy społecznej, pomagającym osobom bezdomnym, samotnym, bezrobotnym, dzieciom z rodzin patologicznych i innym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Żywność
dystrybuowana przez Fundację Bank Żywności pochodzi z programu PEAD, hurtowni, hipermarketów, od producentów żywności oraz zbiórek żywności. Odbiorcami żywności są organizacje i instytucje działające na polu pomocy społecznej.

AHEEEHAPOELKKEMOPPAHEEEHA
BNFFFNBPILBDEPBOEPBNFFFNB
LGEINOFNPBMLNCHJDODBODPKI
KGMDFJFAEHBDLFMJAPDLMALKA
MNNNFFEHDGDLMMGOAHFHAGNKA
APBBBPAPMNBKKCGFACHDBKNBF
HHHHHHHPPPPPPHHPHPHPHPPPH

elem Fundacji Alpha jest niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym
z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wsparcie ich rodzin. Prowadzi kompleksową terapię i edukację, rehabilitację medyczną, fizyczną, psychiczną, społeczną i zawodową, zgodnie
z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi. Broni interesów i praw
dzieci oraz osób dorosłych dotkniętych tymi chorobami, zajmuje się promocją problemów i potrzeb osób chorych, przeciwdziała ich marginalizacji społecznej. Prowadzi NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha oraz ośrodek rehabilitacji dziennej
dla osób niedosłyszących i głuchych (więcej informacji w rozdziale Rehabilitacja).
Rodziny mogą liczyć tu na specjalistyczną pomoc: diagnozę i konsultacje psychiatryczne, terapię indywidualną, logopedyczną, zajęcia z komunikacji alternatywnej
i wspomagającej, integrację sensoryczną, treningi umiejętności społecznych. Centrum
prowadzi także badania aktualnego poziomu funkcjonowania osób z autyzmem, konsultacje dla rodziców i rodzeństwa, szkolenia i warsztaty dla rodziców i profesjonalistów.
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Fundacja Bank Żywności
w Lublinie

AHEEEHAPEDMNHNHPCFAPFPAHEEEHA
BNFFFNBPIHEONOFGJDBKAPBNFFFNB
IGKGKFFCCJCHELELKBNEIBDFPDANC
NFLEMNFHEOMDCICIEAMKBDEFMBNEE
KEDFJKFMNGOMMEPBJOAOMCJBOMLNB
MFNNNNEHIDPLJFFHBMPDAHFHAOGNL
APBBBPAPKIKPFANCLOPMEGCCALJOJ
HHHHHHHPPPHPHPHPPHPHHHPHPHPHP

Fundacja „BARTEK”
na Rzecz Osób z Boreliozą
i Innymi Chorobami Odkleszczowymi

F

AHEEEHAPKBGNFBFDNKBGIPAHEEEHA
BNFFFNBPELEGEOIHFDBHIPBNFFFNB
LFLHBCFJBBALJGNIMMFHDGCNBAJCP
CALCPDFNEMBKLGEJMICFEPDKKGIPA
PPJMFHFLHMEGACBNDFLPBPCFIGKLM
MNFNFNEHKINKAMDBMEJMAHFHABDLH
APBBBPAPCBIDDHCGBFECCBGFFEMBE
HHHHHHHPPPHHPHPPPPPPHPPPPHPPP

ul. Związkowa 20/2 tel. 513 505 464
20-148 Lublin info@fundacja-bartek.pl
51°16’9.336”N, 22°33’42.94”E www.fundacja-bartek.pl

undacja „Bartek” zajmuje się tworzeniem i realizacją inicjatyw w zakresie chorób przenoszonych przez kleszcze, profilaktyką, diagnostyką, leczeniem oraz
wsparciem osób z chorobami odkleszczowymi. Świadczy pomoc rzeczową, finansową i organizacyjną na rzecz osób chorych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Wspiera podmioty prowadzące, wspomagające i organizujące działania
w zakresie ochrony zdrowia i pomocy osobom chorym na boreliozę i inne infekcje odkleszczowe. Fundacja organizuje, dofinansowuje i wspiera takie inicjatywy jak: wyjazdy
lekarzy i diagnostów laboratoryjnych na szkolenia, sympozja i konferencje naukowe,
wydawnictwa, imprezy integracyjne i charytatywne. Przeprowadza, zleca, organizuje
i dofinansowuje badania naukowe obejmujące problematykę chorób odkleszczowych.
Ponadto zajmuje się rzecznictwem interesów osób chorych, monitoruje do władz
w sprawach zmiany przepisów prawa, składa zapytania i wnioski. Prowadzi punkt kontaktowy dla osób chorych na choroby odkleszczowe.
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3. Organizacje pozarządowe
Fundacja Canituus

C

3. Organizacje pozarządowe
AHEEEHAPKMNFOALOOPAHEEEHA
BNFFFNBPEGNLEGAOMPBNFFFNB
JHLAFGFLCHNMBALAGDEKBDIDN
PGGEAAFHAIOCKGJALIEPLAKIF
MFFNNFEHKNNILHKOAHFHAGDOF
APBBBPAPCLFCEHDHFCCFEGKIA
HHHHHHHPPHPPPPHHHPPPPHPPH

ul. Dziewanny 13/36 tel. 504 248 941, 501 234 700
20-239 Lublin fundacja@canituus.org.pl
51°14’3.12””N, 22°30’54.10”E www.canituus.org.pl

elem Fundacji jest promowanie zooterapii, jako metody rehabilitacji, wspomaganie rozwoju, zmniejszanie dysfunkcji i poprawa komfortu życia osób zdrowych
i chorych, promowanie dobrych praktyk oraz aktualnej wiedzy i metod pracy
z zakresu animaloterapii. Fundacja propaguje wprowadzanie zwierząt w celach terapeutycznych do placówek służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych i wielu innych. Prowadzi prace badawcze z zakresu
kynoterapii, tworzy standardy pracy kynoterapeutycznej w zgodzie z najnowszą wiedzą
i najlepiej pojętym interesem wszystkich jej uczestników. Organizuje zajęcia edukacyjne,
rehabilitacyjne, integracyjne i rekreacyjne z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów,
w oparciu o autorskie programy dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych. Prowadzi zajęcia specjalistyczne indywidualne i grupowe z dziećmi
oraz z osobami w różnych przedziałach wiekowych na terenie placówek edukacyjnych,
służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, wychowawczych, hospicjów i innych.

Fundacja Fuga Mundi

F

F

ul. Hutnicza 20B tel. 81 534 26 01
20-218 Lublin ffm@ffm.pl
51°14’33.86”N, 22°35’41.35”E www.ffm.pl

ul. Wojciechowska 5/7 tel. 81 440 31 12
20-704 Lublin poczta@fundacjahipokrates.org.pl
51°14’52.18”N, 22°30’42.80”E www.fundacjahipokrates.org.pl

undacja Hipokrates została powołana w celach prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju społecznego, ochrony zdrowia oraz ratowania życia,
w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym. Zadania realizuje poprzez: organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych
dla ratowania zdrowia lub życia; pomoc finansową i rzeczową dla szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia; organizowanie akcji pomocy potrzebującym.
Wspiera organizacyjnie, rzeczowo i finansowo zakłady opieki zdrowotnej, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw. Udziela również wsparcia takim przedsięwzięciom, jak budowy, remonty i modernizacje zakładów opieki zdrowotnej oraz innych obiektów służących poprawie zdrowia lub ratowaniu
życia. Ponadto współpracuje i wspiera organizacje oraz instytucje, które prowadzą
działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.

AHEEEHAPHBOHAPAHEEEHA
BNFFFNBPBGBLAPBNFFFNB
OFCFCFFFJOEMBKJBDIKIC
MFNNFFEHAMDDKGHKCBKBK
APBBBPAPAHFNLLDKKKOPH
HHHHHHHPPHPHPPPPPPPHP

undacja Fuga Mundi zajmuje się wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych, z grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie oraz pomocą ich
rodzinom. Realizuje projekty, których zadaniem jest tworzenie warunków
do tego, aby osoby z niepełnosprawnością w pełni uczestniczyły w życiu zawodowym, społecznym i gospodarczym. Prowadzi Ośrodek Szkoleniowy, w którym odbywają się kursy i szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz pracowników
instytucji działających na ich rzecz. Prowadzi Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych, w ramach której świadczone są usługi w zakresie poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy. Można tu uzyskać pomoc psychologiczną i prawną, poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i rozwoju zawodowego. Na rzecz
Fundacji działa Klub Wolontariatu liczący około 30 osób. Fundacja współpracuje
z organizacjami pozarządowym krajowymi i zagranicznymi oraz instytucjami samorządowymi i rządowymi. Jest również aktywnym członkiem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Lubelskiego Partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej.
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Fundacja Hipokrates

AHEEEHAPHDKCHEPKFCJEFPAHEEEHA
BNFFFNBPBCIKBGNCFPAGBPBNFFFNB
OFEGCHFAMBGNMKMMCHJKMLLFCONPC
ALMOIGFIHKBCJFFGKDKLJKICKIFPK
HAMHNAFKJPFMKGHDKLAKLKIAIEHHD
MFNFNFEPIKAJEKCMLAKMAHFHABFLC
APBBBPAPAHNABGIAFLJMGFEFFKHMH
HHHHHHHPPPPHHPPHHHPHPPHHPPHPP

Fundacja „Mali Szczęśliwi”
im. J. Korczaka

F

AHEEEHAPNBIBAHGBBJIDHPAHEEEHA
BNFFFNBPBGACBGBHIDNKJPBNFFFNB
NDIPBKFIFONFHPLAFKLIGFMBEJHLJ
AJKEOHFJEHAPJBELCEKONFILKEJHJ
MEGGKEFEINLKCHBPJMEDJKONCONDI
MNFNNNEPLEEPDEFAJDNEAHFHANJDI
APBBBPAPGOGJMGIEGOKHBBHGGCLIE
HHHHHHHPPHHHHPPPPHPPPPHHPHPHP

ul. Bursztynowa 15 lok. A
biuro@maliszczesliwi.pl
20-576Lublin
www.maliszczesliwi.pl
51°13’19.34”N, 22°30’49.75”E

undacja „Mali Szczęśliwi” im. J. Korczaka zajmuje się zapobieganiem sieroctwu
społecznemu w Polsce oraz organizacją pomocy dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich. Pomaga dzieciom i osobom niepełnosprawnym w tworzeniu
szans rozwoju i adaptacji w społeczeństwie, rehabilitacji kulturowej i emocjonalnej.
Wspiera dzieci z domów dziecka, dzieci osierocone i opuszczone. Fundacja propaguje
w społeczeństwie postawy prorodzinne. Misję i zadania statutowe realizuje przede
wszystkim poprzez współpracę z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, niesienie konkretnej pomocy i wsparcia dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pochodzących z rodzin patologicznych lub dotkniętych ubóstwem, a także doświadczonych przez los.
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3. Organizacje pozarządowe
Fundacja
na rzecz chorych na Parkinsona

C

3. Organizacje pozarządowe
AHEEEHAPNJBDIBEOLBKDHPAHEEEHA
BNFFFNBPBDNOAPFCADFKNPBNFFFNB
MEKJDKFNDJFPBJILKMKAGHIGDOFLJ
DLDLIBFHOAMLPBGIBEOPFGLBJMJHI
MENFGKFDIEKMILJPJMHDCCLJIIJLA
MNFFFNEHDCLBLDDBIDJIAHFHAFJPB
APBBBPAPGHLNAIHMGMKBCAGGGENIE
HHHHHHHPPHHPPHPPHHPPHPPHPHPHP

ul. Leszczyńskiego 23
fundacja@stronaparkinsona.pl
20-069 Lublin
www.fundacjaparkinsona.pl
51°15’7.811”N, 22°32’39.”E

elem jest wszechstronna pomoc osobom chorym na Parkinsona oraz ich rodzinom, upowszechnianie wiedzy o problemach chorych na Parkinsona i inne
przewlekłe choroby neurologiczne, działalność na rzecz promocji i edukacji
w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Fundacja prowadzi Punkt informacyjny dla chorych i ich rodzin (więcej inforamcji w rozdziale „Poradnictwo”). Organizuje
spotkania grupy wsparcia dla chorych i opiekunów, w każdy poniedziałek w godz. 10.0013.00, w Spichlerzu przy Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej, na ul. Roztocze 1 w Lublinie.
Fundacja organizuje również spotkania ze specjalistami - lekarzami, rehabilitantami,
dietetykami, psychiatrami, a także 2,3-dniowe warsztaty edukacyjne dla chorych i opiekunów. Ponadto prowadzi grupową rehabilitację chorych w WOMP, na ul. Nowy Świat
38. Celem strategicznym Fundacji jest utworzenie domu pobytu dziennego dla osób
z chorobą Parkinsona.

Fundacja na rzecz dzieci z wadami serca
Cor Infantis

F

G

ul. Nałęczowska 24 tel. 887 220 007
20-701 Lublin fundacja@corinfantis.org
51°14’58.84”N, 22°30’47.37”E www.corinfantis.org

ul. Narutowicza 74a tel. 81 532 79 79
20-019 Lublin fax 81 532 79 79
51°14’23.38”N, 22°33’11.8”E tacysami@op.pl

łówne cele Fundacji „Tacy Sami” to zapewnienie rehabilitacji, kształcenia i terapii osobom niepełnosprawnym, w szczególności dzieciom i młodzieży dotkniętej upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką,
przepukliną mózgowo-rdzeniową, osobom autystycznym, a także osobom dotkniętym
innymi naruszeniami sprawności psychofizycznej. Celem jest także objęcie pomocą terapeutyczną rodzin osób niepełnosprawnych. Fundacja udziela pomocy w zakresie terapii fizyczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną. Prowadzi Ośrodek Terapeutyczny – placówkę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci
z terenu Lublina oraz „Szkółkę Niedzielną” dla dzieci z pobliskich powiatów. W Szkółce organizowane są również szkolenia dla rodziców w zakresie prowadzenia terapii
w domu. Ponadto Fundacja organizuje imprezy integracyjne dla swoich podopiecznych.
Wszystkie działania są prowadzone nieodpłatnie. Godziny pracy Fundacji: 15.00-19.00.

AHEEEHAPDIGJICPOIPAHEEEHA
BNFFFNBPNKADFLIOEPBNFFFNB
LFKKMKFBFKPAPIJIJFNKILJAF
HEGLODFIDMOAADOBIOEBPAIIF
MFNNNFEHJIGJMFLOAHFHAGHCF
APBBBPAPOLIFLPDGCCDFGCFLA
HHHHHHHPPPHHHHPPHHPHHPPPH

undacja Cor Infantis zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom z wrodzonymi wadami serca oraz ich rodzinom. Powstała dzięki zaangażowaniu rodziców
dzieci, będących w trakcie leczenia kardiochirurgicznego i tych, które planowe
leczenie mają już zakończone, ich przyjaciół oraz lekarzy. Fundacja czyni starania, aby
zapewnić dzieciom z wadami serca opiekę na najwyższym światowym poziomie, aby dać
im szansę na uśmiech, zdrowie, ale przede wszystkim szansę na życie. Działa niezależnie
od jakichkolwiek ośrodków medycznych, co pozwala na bezkrytyczne spojrzenie i ocenę
sytuacji dzieci leczonych w Polsce. Wszystkie osoby działające w Fundacji są wolontariuszami i nie pobierają za swoja pracę i zaangażowanie wynagrodzenia, a często także z własnych środków pokrywają koszty działalności. Dzięki takiej postawie, otrzymane środki
finansowe w stu procentach są wykorzystywane wyłącznie na pomoc chorym dzieciom.
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Fundacja na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Tacy Sami”

AHEEEHAPHNEGEKAADBFFCFBELPAHEEEHA
BNFFFNBPBLMDJLBGEHAPJCFGEPBNFFFNB
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MFFNNNEHADADHFFNOJILIIBMAHFHAKOMC
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Fundacja Nieprzetartego Szlaku

C
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Adres korespondencyjny:
tel. 603 306 687 (Michał
ul. Nowy Świat 34c
20-418 Lublin Stanowski)
www.nieprzetartyszlaklublin.pl
51°13’27.84”N, 22°33’57.09”E

ele statutowe Fundacji Nieprzetartego Szlaku to inicjowanie, tworzenie
i wspieranie działań artystycznych, społecznych i kulturalnych osób niepełnosprawnych, w kierunku ich integracji oraz rehabilitacji społecznej, kulturalnej i zawodowej; łączenie wychowania i nauki poprzez rozwój krajoznawstwa
oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych patologią społeczną, w duchu wychowania do samodzielności i odpowiedzialności; ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

55

3. Organizacje pozarządowe

3. Organizacje pozarządowe

Fundacja Oswoić Los

F

al. Racławickie 44A, lok. U3
20-043 Lublin
51°15'2.34"N, 22°31'44.68"E

AHEEEHAPAAILHODAMPAHEEEHA
BNFFFNBPELBCAHBDIPBNFFFNB
OBDIGJFFOEHGIKMHALAMEEHFA
CNPMCNFNNNHPOICHHJDNOPLFA
MFFFNFEPJKENCNONAHFHANLEA
APBBBPAPEEMPLHEMCHGBABPOF
HHHHHHHPPPPPHPPHHPHHHHPHH

tel. 607 075 800
kasia.lukasiewicz@damy-rade.
org
www.oswoic-los.org

undacja Oswoić Los zajmuje się szeroko pojętą pomocą rodzinom i dzieciom
z niepełnosprawnością. Na ich rzecz organizuje zbiórki publiczne, imprezy, aukcje
i koncerty charytatywne. Pomaga dzieciom finansowo, w zakupie sprzętu, opłaceniu turnusów rehabilitacyjnych, ale również przywiązuje ogromną wagę do stałego kontaktu z rodzinami, które potrzebują wsparcia psychologicznego. Aktywizuje rodziców do
działania, na bieżąco reaguje na potrzeby podopiecznych i ich rodzin. Co roku organizuje
kilkudniowe spotkania dla rodziców i opiekunów chorych dzieci, służące integracji i wypoczynkowi. Kryterium finansowe nie jest wyznacznikiem udzielanej pomocy. Fundacja
prowadzi również portal informacyjno-społecznościowy - www.damy-rade.org, wydała
książkę z bajkami psychoedukacyjnymi „Tuż pod moim nosem”, której celem jest oswajanie najmłodszych z problematyką niepełnosprawności. Uczestniczy również w ogólnopolskich wydarzeniach na rzecz osób niepełnosprawnych, m.in. była gościem na krakowskim koncercie „Razem Mimo Wszystko”, organizowanym przez Fundację Anny Dymnej.

Fundacja „Pomóżmy Potrzebującym”

F

M

ul. Okopowa 6 lok. 14
81 536 90 01
20-022 Lublin tel./fax
maria.waw@op.pl
51°14’42.61”N, 22°33’20.41”E

ul. Kruczkowskiego 18 lok. 15
tel. 609 486 648, 501 022 718
20-468 Lublin
fundacjasokrates@wp.pl
51°12’53.42”N, 22°34’7.06”E

isją Fundacji „Sokrates” jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych i prospołecznych. W obszarze działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych Fundacja prowadzi, m.in. szkolenia młodzieży w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na
temat Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, propaguje zasady Konwencji w społeczeństwie, organizuje szkolenia z zakresu asertywności i podniesienia samooceny osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Ponadto prowadzi programy edukacyjno-badawcze na temat akceptacji społecznej osób niepełnosprawnych,
opracowuje publikacje na temat dostępności dóbr kultury dla niepełnosprawnych
w województwie lubelskim. Okazjonalnie wspiera sekcję siatkarską w lubelskim DPS.

AHEEEHAPKJMFFPHEGPAHEEEHA
BNFFFNBPEKFLAOFPBPBNFFFNB
LHKHCCFPFNKFMAPAPDEKADIDN
POAEEKFJFGOIGBIIFPFEJAKIF
MFNNNFEHKFFNKANOAHFHAADOE
APBBBPAPCJKDHCMBBBDHFMKIA
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undacja „Pomóżmy Potrzebującym” prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i górniczych, a także w wyniku zdarzeń przeciwko mieniu i życiu oraz
ofiarom przestępstw. Podejmowane działania dotyczą, m.in. promocji sportu, kultury, integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także promocji
trzeźwości, poprzez profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
uzależnień. Inicjatywy obejmują również, takie obszary jak integracja i reintegracja
zawodowa kobiet, polityka antydyskryminacyjna, działania na rzecz spójności społecznej, aktywizacji zawodowej, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony
środowiska. Fundacja prowadzi także działania mające na celu nawiązanie współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany doświadczeń ekonomicznych, kulturalnych,
edukacyjnych, a także pozyskiwanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych.
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Fundacja „Sokrates”

Fundacja „Tak mam łuszczycę”

F

AHEEEHAPOGKMIEMOPPAHEEEHA
BNFFFNBPIKMOBPBPAPBNFFFNB
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MNNFNNEPDKDLLHBKAHFHACJKA
APBBBPAPMJKAFFAECBHGBGNBF
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ul. Młyńska 14A tel. 504 075 706
20-406 Lublin fundacja@mamluszczyce.pl
51°13’56.45”N, 22°33’57.70”E www.mamluszczyce.pl

undacja prowadzi działania na rzecz osób chorych na łuszczycę oraz zmian społecznych, prawnych i osobistych tych osób. Cele realizuje poprzez prowadzenie
i wspieranie działalności informacyjnej, organizowanie pomocy medycznej, psychologicznej, edukacyjnej oraz finansowej dla chorych i ich rodzin. W celu rozwiązywania
problemów i zaspokajania potrzeb osób chorych, współdziała z organizacjami społecznymi, organami administracji państwowej i samorządowej oraz placówkami służby zdrowia. Organizuje lokalne grupy samopomocowe wspierające szczególnie osoby z ciężkimi
postaciami chorób dermatologicznych, łuszczycy oraz osoby nowozdiagnozowane. Zajmuje się organizowaniem i współorganizowaniem kongresów, konferencji, sympozjów,
szkoleń, wydawnictw, imprez kulturalnych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych. Organizuje i finansuje świadczenia zdrowotne, w tym zabiegi medyczne, kuracje i zabiegi rehabilitacyjne w ośrodkach polskich i zagranicznych. Ponadto inicjuje i uczestniczy w pracach
badawczych i legislacyjnych dotyczących specyficznych potrzeb osób z dermatozami.
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3. Organizacje pozarządowe
Fundacja Teatroterapia Lubelska
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3. Organizacje pozarządowe
AHEEEHAPHALJPNHHAOFOMPAHEEEHA
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MGCEADFDJOFPEBFPJPLDLLLCBKJPC
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ul. Młodej Polski 32/144 tel. 502 174 209
20-863 Lublin tln@teatroterapia.lublin.pl
51°16’4.619”N, 22°33’24.87”E www.teatroterapia.lublin.pl

undacja organizuje i finansuje działania kulturalno-artystyczne oraz naukowe związanych z Teatroterapią Lubelską w środowisku osób niepełnosprawnych. Są to m.in.: spektakle teatralne, koncerty, festiwale i wystawy z udziałem artystów niepełnosprawnych z całego świata. Organizuje kursy i warsztaty
w zakresie teatroterapii i artterapii oraz wykorzystania teatru w rehabilitacji
i edukacji. Prowadzi konferencje, sympozja, seminaria, programy naukowo-badawcze, projekty wydawnicze. Udziela pomocy organizacyjnej i materialnej twórcom
niepełnosprawnym i innym osobom, a także jednostkom organizacyjnym. Prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej o specjalności teatroterapeutycznej (więcej w rozdziale „Zatrudnienie”). Fundacja ponadto organizuje i finansuje turnusy rehabilitacyjne, poradnictwo psychologiczne i prawne, promuje i wspiera zatrudnienie osób
niepełnosprawnych, pomaga w zaspokajaniu podstawowych potrzeb socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, np. poprzez zbiórki żywności i odzieży.
Fundacja -ZOFIA- Na Rzecz Osób Przewlekle
Chorych, Niepełnosprawnych, Nieuleczalnie
Chorych i Marginalizowanych Społecznie

F

I

ul. Jana Sawy 8/04 tel. 693 317 555
20-632 Lublin lucja_stasiak@o2.pl
51°14’16.00”N, 22°31’33.74”E www.fundacja-zofia.pl

ul. Nałęczowska 30
20-701 Lublin
Galeria Parada, IIIp.
51°15’0.935”N, 22°30’38.62”E

tel. 81 747 94 08
fax 81 747 94 08
irzl@irzl.pl
www.irzl.pl

nstytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach projektów rządowych, europejskich
oraz międzynarodowych podejmuje działania mające na celu kształcenie ustawiczne oraz rozwój społeczny, gospodarczy i kulturowy Lubelszczyzny. Fundacja
wspiera zarówno bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, jak i osoby, które stale chcą
podnosić swoje kwalifikacje. Wspiera i organizuje szkolenia osób niepełnosprawnych
oraz prowadzi działania w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywania różnic
społecznych. Posiada uprawnienia do organizowania i prowadzenia kursów, warsztatów, szkoleń zawodowych, specjalistycznych, integracyjnych i językowych dla osób
dorosłych w HOME COLLEGE - Europejskie Centrum Kształcenia Językowego i Zawodowego. Ponadto dysponuje uprawnieniami do przygotowania i przeprowadzenia autoryzowanych, europejskich egzaminów umiejętności komputerowych ECCC.
Fundacja prowadzi poradnictwo personalne i zawodowe dla osób bezrobotnych,
pracujących oraz będących w trudnej sytuacji na rynku pracy w kraju, jaki i zagranicą. Udziela dofinansowania do nauki, staży, wspiera także rozwój przedsiębiorczości.

AHEEEHAPJLINOJFPBGPNPPAHEEEHA
BNFFFNBPNKNOJGJLILJCIPBNFFFNB
MGAHKFFIKOCEIMKELNCFIIOIMMFEL
IFOODAFOOIGDLOLINDHBNPJGMKBNJ
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ENFFFFEHCHNFIKFGBCFFAHFHAIHBD
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HHHHHHHPPHPHHPPPPPHHPPHPHPPHP

undacja -ZOFIA- prowadzi działalność na rzecz profilaktyki, promocji i ochrony
zdrowia, edukacji oraz pomocy społeczno-środowiskowej, wzmacniania i poprawiania jakości życia osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, nieuleczalnie
chorych i marginalizowanych społecznie. Za główny cel stawia sobie złagodzenie trudności, na jakie napotykają osoby zmagające się z deficytami zdrowotnymi, takimi jak
przewlekłe choroby, niepełnosprawność fizyczna i umysłowa, brak samodzielności, brak
opieki i stosownej pielęgnacji, stany terminalne, choroby nowotworowe i stany apaliczne.
Fundacja od wielu lat organizuje bezpłatne badania profilaktyczne na terenie województwa lubelskiego, takie jak: EKG, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie poziomu
cukru we krwi oraz specjalistyczne badanie stóp. Badania wykonywane są przez wykwalifikowany personel medyczny, w tym pielęgniarki dyplomowane oraz fizjoterapeutów.
Fundacja prowadzi również Wypożyczalnię Sprzętu Medyczno-Ortopedycznego (więcej
w rozdziale „Rehabilitacja”).
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Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich

AHEEEHAPEECHEPAHEEEHA
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ICJEKDFEGLGCGEAAKEHPB
EFFNNFEPIDHMCLJMMGPBC
APBBBPAPKKEONKJNILLDJ
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Integracyjne Centrum
Sportu i Rehabilitacji
„Start”

C

AHEEEHAPDMIDJJDEEPAHEEEHA
BNFFFNBPNOMOIPMPFPBNFFFNB
JDNJJNFCBNJFKINAGCNLJLJAF
HIKICKFPALLMMFNJHJEJPAIIF
MFFNFNEHJHKHFMOCAHFHAGBCE
APBBBPAPOKFHIGCEGDCEGGBLA
HHHHHHHPPPPHPPHPHPHHHPPPH

Al. Piłsudskiego 22 tel./fax 81 743 72 83
20-011 Lublin icsirstart@interia.pl
51°14’19.5””N, 22°33’47.51”E www.icsirstart.pl

elem Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” jest integracja
społeczności miasta Lublin i województwa lubelskiego poprzez wychowanie fizyczne, rekreacje ruchową i sport, ze szczególnym uwzględnieniem osób
niepełnosprawnych. Umożliwia swoim członkom samorealizację poprzez uprawianie sportu i ćwiczeń fizycznych doskonalących osiąganie najlepszych wyników sportowych. Organizuje zajęcia szkoleniowe w sekcjach specjalistycznych, doskonalące
umiejętności w danej dyscyplinie sportowej. Prowadzi różne formy zajęć ruchowych
i rehabilitacyjnych, których celem jest poprawa sprawności fizycznej i psychicznej osób
niepełnosprawnych. Uczestniczy w imprezach wynikających z kalendarza polskich
związków sportowych, a także organizuje własne przedsięwzięcia, takie jak imprezy integracyjne w różnych dyscyplinach sportu, festyny sportowo-rekreacyjne, zloty, obozy.
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Integracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych
„Ikar”

I

AHEEEHAPDNAIAIEGDHCNKAKMLPAHEEEHA
BNFFFNBPNKBLMCAKAHIKEHFHEPBNFFFNB
ICNPPKFGFNBOJFJAKACCPPCKDDPJIIKFG
JEHGHOFEHBFPCFGMIFJHMJALLCALMKKIL
HCOCLDFLMKCDLOGDPHBJDJNAHOKLFLKGJ
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APBBBPAPOGLAEDHKOHLMPPIPHBGHAIOFB
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ul. Paderewskiego 14 lok. 96a,
tel./fax 81 743 72 83, 503 153 995
20-860 Lublin
prokopiukz@2com.pl
51°16’30.07”N, 22°33’16.48”E

ntegracyjny Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych „Ikar” zajmuje się popularyzacją kultury fizycznej i sportu wśród osób niewidomych.
Wspiera w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, prowadzi szeroko rozumianą działalność wspierającą osoby niewidome i ich środowisko. Działa również na rzecz ochrony i promocji zdrowia, organizuje inicjatywy w zakresie sportu, turystyki i wypoczynku, aktywnie wspiera i upowszechnia kulturę fizyczną.

Katolickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
SILOE

S

ul. Staszica 16
20-950 Lublin
51°15’2.124”N, 22°33’47.98”E

K

tel. 663 788 186 (ks. Artur
Janczarek)
kontakt@siloe-lublin.org
www.siloe-lublin.org

AHEEEHAPKAGGLMHOGPAHEEEHA
BNFFFNBPELNDAOMPFPBNFFFNB
MBLDEAFNFMBNMLDJHGHJBDIDN
PONKFIFACFBEJFDIAFHGLAKIF
MFNFFNEHCGIGAKHGAHFHAEFPE
APBBBPAPCNHDPGMCDBDFFCKAA
HHHHHHHPPPPPPPPPHHHPHPPPH

20-060 Lublin tel. 663 764 209
ul. Głowackiego 35 mczhetman@poczta.onet.pl
51°15’13.53”N, 22°32’17.87”E www.hetman.lublin.pl

lub Sportowy Niewidomych i Słabowidzących „Hetman” w Lublinie zrzesza osoby
z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim oraz
sympatyków, jako członków wspomagających lub honorowych. Obecnie Klub liczy ponad 100 członków. Członkowie czynnie uczestniczą w sekcjach sportowych, takich
jak bowling, brydż sportowy, warcaby stupolowe, kręgle, kajakarstwo, strzelectwo laserowe i pneumatyczne, oraz turystyka, odnosząc w nich wiele znaczących sukcesów na arenie
krajowej i międzynarodowej. Dla wielu członków uczestnictwo w treningach i zawodach
sportowych jest jedyną formą rehabilitacji i rozrywki. Corocznie Klub organizuje kilka imprez sportowych i turystycznych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w których
biorą udział osoby niewidome i słabowidzące wspólnie z pełnosprawnymi uczestnikami.

AHEEEHAPOEFFCICOPPAHEEEHA
BNFFFNBPIDFCJDNOEPBNFFFNB
ODEPMLFKOMGFJPOJDODGNDPKI
KCICMPFHHPKAJFEJAPDCOALKA
MNNNFFEHDPHILHOOAHFHAOPLB
APBBBPAPMMCHJONFACHHBGJJF
HHHHHHHPPPHHHPPPHPHPPHPPH

towarzyszenie SILOE od blisko 30 lat aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych w Lublinie. Poza osobami niepełnosprawnymi, współtworzą je oddani wolontariusze – studenci i uczniowie szkół średnich. Główne cele Stowarzyszenia to: pogłębianie życia duchowego jego członków, rozwój w duchu katolickiej
nauki społecznej, świadczenie wzajemnej pomocy, wspieranie inicjatyw gospodarczych członków, propagowanie idei życzliwości i pomocy osobom potrzebującym,
niesienie pomocy organizacyjnej, duchowej, oświatowo-wychowawczej, prawnej,
medycznej, charytatywnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, a także reintegracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie organizuje, m.in. spotkania integracyjne połączone z Mszą Świętą, wyjścia do teatru, kina, na
wydarzenia kulturalne, rekolekcje adwentowe i wielkopostne, wycieczki i pielgrzymki
krajowe i zagraniczne, a także coroczne, dwutygodniowe wczasorekolekcje w ciekawych miejscach Polski. Adres korespondencyjny: ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin.
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Klub Sportowy
Niewidomych i Słabowidzących
„Hetman” Lublin

Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział w Lublinie

K
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ul. Droga Męczenników tel. 81 444 34 20
Majdanka 20
kta.lublin@wp.pl
20-319 Lublin
51°14’0.023”N, 22°35’13.45”E www.kta.lublin.pl

rajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie jest organizacją pożytku publicznego, skupiającą rodziców i terapeutów działających na rzecz osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami. Zadaniem Stowarzyszenia jest, m.in. upowszechnianie wiedzy o autyzmie, udzielanie pomocy psychologicznej rodzinie – grupa
wsparcia dla rodziców oraz niesienie pomocy terapeutycznej, która obejmuje zajęcia logopedyczne oraz edukacyjne. Współpracujący terapeuci posiadają wysokie kwalifikacje i są
doskonale przygotowani do pracy z dziećmi autystycznymi. Lubelski Oddział Krajowego
Towarzystwa Autyzmu organizuje również zabawy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne,
akcje informacyjne oraz kwesty, z których fundusze przeznaczane są na terapię dzieci z autyzmem. Organizacją nadrzędną jest Zarząd Główny Krajowego Towarzystwa Autyzmu,
z siedzibą na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Psychologii, ul. Stawki 5/7 w Warszawie.
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Lubelski Klub Sportowy Głuchych
„Spartan”

L

Al. Piłsudzkiego 22
20-011 Lublin
51°14’19.64”N, 22°33’47.55”E

AHEEEHAPJGNHDJLNCGKNPPAHEEEHA
BNFFFNBPNGBGAOALILJDIPBNFFFNB
LEEAODFOLIBPMLCIMLBFILOIMKDEL
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APBBBPAPIPGPIOLGHLNNHBGFDMDKF
HHHHHHHPPPHHPPHPPPHHPPHPHPPHP

tel. 81 534 03 46
fax 81 534 03 46
lksg@spartan.lublin.pl
www.spartan.lublin.pl

ubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan” prowadzi rehabilitację społeczną
przez zajęcia sportowe w następujących sekcjach: piłka koszykowa mężczyzn
i dziewcząt, piłka siatkowa chłopców i dziewcząt, tenis stołowy, szachy oraz
pływanie (sekcja zajmuje się wyłącznie rehabilitacją dzieci i młodzieży). Zajęcia odbywają się na basenie MOSiR Lublin w każdy poniedziałek i czwartek. Klub prowadzi również świetlicę opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży niesłyszącej.
Jest to placówka wsparcia dziennego dla 20 osób. Prowadzone są tu zajęcia z języka
polskiego, migowego, zajęcia logopedyczne, kurs podstaw obsługi komputera, praca
z Internetem, gry i zabawy świetlicowe, rehabilitacja społeczna przez zajęcia sportowe. Klub organizuje również imprezy sportowe, wycieczki, obozy krajoznawczo-turystyczne i sportowe. Współpracuje między innymi ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie.

Lubelski Związek Inwalidów
Narządu Ruchu

L

L

ul. Lubomelska 1/3, pok. 101 tel./fax 81 742 45 51
20-072 Lublin lzinr@lzinr.lublin.pl
51°15’1.115”N, 22°33’8.71”E www.lzinr.lublin.pl

ul. Stanisława Leszczyńskiego tel. 81 533 10 22, 81 532 83 46
23/14, 20-068 Lublin lfoon.lublin@gmail.com
51°15'7.69"N, 22°32'39.53"E www.lfoon.lublin.pl

ubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki jest
stowarzyszeniem organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych na
terenie województwa lubelskiego. Obecnie skupia 47 organizacji pozarządowych.
Misją LFOON-SW jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych i promocja ich
działalności. Poprzez różnorodne inicjatywy wspiera rozwój samopomocowych organizacji pozarządowych i upowszechnia ideę współpracy pomiędzy tymi organizacjami.
Reprezentuje interesy osób i organizacji niepełnosprawnych na forum lokalnym i ogólnokrajowym. Prowadzi stałą działalność informacyjno-doradczą, szkoleniową, wspiera
inicjatywy w obszarze rehabilitacji społeczno-zawodowej. Prowadzi Centrum Informacyjno-Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych, Biuro Karier i Agencję Zatrudnienia
dla Osób Niepełnosprawnych, realizuje projekty mające na celu rozwój przedsiębiorczości i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Jest twórcą internetowego Biuletynu Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych - www.niepelnosprawni.lublin.pl.

AHEEEHAPOGGJMEMOPPAHEEEHA
BNFFFNBPIOFPMPBOEPBNFFFNB
OCAKLPFNMDHCECHJDPCFPDPKI
COBODOFKKNNHABPJAPDIOALKA
MNFNFNEHLDDBMBNOAHFHAAJKA
APBBBPAPMCIKGLEFACHGBMLBF
HHHHHHHPPPPHPPHPHPHHPHPPH

ubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu zrzesza osoby o różnym stopniu
niepełnosprawności, spowodowanym schorzeniami narządu ruchu oraz osoby pełnosprawne pragnące działać na ich rzecz. Celem Związku jest obrona
interesów osób niesprawnych ruchowo, wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększanie ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. Działania organizacji zmierzają do stworzenia uregulowań prawnych, zapewniających
równe szanse w zakresie dostępu do nauki, zatrudnienia, wypoczynku oraz likwidację wszelkich barier, uniemożliwiających pełną integrację z resztą społeczeństwa.
W siedzibie Związku mieści się Punkt informacji dla osób niepełnosprawnych
i ich rodzin (więcej informacji w rozdziale „Punkty informacyjno-poradnicze”). Ponadto na stronie internetowej Związku - www.lzinr.lublin.pl, w dziale „ABC osoby z niepełnosprawnościami” można znaleźć aktualne informacje i przepisy prawne.
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Lubelskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki
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Lubelskie Stowarzyszenie
Alzheimerowskie

L
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APBBBPAPCHAFAPMBBBDGFOIIA
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ul. Towarowa 19 tel./fax 81 444 45 44
20-205 Lublin lsa@lsa.lublin.pl
51°15’4.319”N, 22°35’27.79”E www.lsa.lublin.pl

ubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie od 12 lat działa na rzecz osób dotkniętych chorobą Alzheimera i pokrewnymi otępieniami. Upowszechnia wiedzę
o tej chorobie, problemach związanych z opieką i walczy o godność osób chorych.
Wspiera opiekunów i rodziny w codziennym sprawowaniu opieki, organizuje spotkania
dla opiekunów i osób zainteresowanych. W siedzibie Stowarzyszenia działa Centrum
Informacji Alzheimerowskich (więcej informacji w rozdziale „Punkty informacyjno-poradnicze”). Prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera
„Mefazja”, zapewniający opiekę dzienną i terapię oraz Filię „Memory”, dla osób o łagodnym
i początkowym stadium choroby (więcej informacji w rozdziale „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej”). Stowarzyszenie wydało dwie publikacje: „Choroba Alzheimera
– komunikacja z chorym”, autorstwa Anety Domagały oraz „Teraz” i „Dawniej” - zeszyty
ćwiczeń dla osób z chorobą Alzheimera, Anety Domagały i Edyty Długosz-Mazur. Wydaje również poradnik dla opiekunów i biuletyn „Bliżej Alzheimera” oraz wiele innych
materiałów informacyjnych.
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Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek
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ul. Organowa 2 tel. 81 740 07 45
20-850 Lublin amazonki.lublin@gmail.com
51°15’31.57”N, 22°33’28.51”E www.lfoon.lublin.pl/~amazonki/

łówne cele Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek to wpieranie kobiet oczekujących na operacje i po operacji raka piersi, praca ochotniczek – wolontariuszek,
rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po amputacji piersi, prowadzenie akcji
profilaktyki wśród kobiet zdrowych oraz integracja środowiska kobiet dotkniętych nowotworem piersi. Spotkania ochotniczek z chorymi organizowane są w Centrum Onkologii
Ziemi Lubelskiej, Klinice Onkologii przy Jaczewskiego, Klinice Chirurgii Onkologicznej
PSK1 oraz w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym na al. Kraśnickiej. Stowarzyszenie prowadzi także rehabilitację fizyczną i psychologiczną. Organizuje, m.in. imprezy
kulturalne, spotkania integracyjne, pielgrzymkę ogólnopolską na Jasną Górę, pielgrzymkę regionalną do Skarżyska-Kamiennej. Stwarza możliwość udziału w ogólnopolskich
imprezach związanych z promocją walki z rakiem i akcjami profilaktyki wśród kobiet
zdrowych, takich jak Spartakiada, Marsz Życia i Nadziei, Marsz Różowej Wstążeczki.

Lubelskie Stowarzyszenie
na rzecz Opieki Długoterminowej
i Pomocy Społecznej „Opiekun”

S
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ul. Tumidajskiego 2 tel./fax 81 444 29 00
20-247 Lublin opiekun.lublin@op.pl
51°15’31.93”N, 22°35’11.54”E www.opiekun.lublin.pl

towarzyszenie „Opiekun” świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze, rehabilitacyjne i pielęgniarskie na rzecz starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Lublina, wymagających pomocy w miejscu zamieszkania.
Celami statutowymi Stowarzyszenia jest, m.in. zwiększanie aktywności i zaradności
życiowej ludzi niepełnosprawnych, zwiększanie umiejętności opiekuńczych rodziny, poprawa jakości opieki zdrowotnej nad osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi, upowszechnianie idei pomocy ludziom, a także przeciwdziałanie ekskluzji
społecznej. Stowarzyszenie oferuje kompleksową i profesjonalną opiekę i pielęgnację
z uwzględnieniem różnych form rehabilitacji, usprawniania i aktywizacji, co pozwala podopiecznym pozostać jak najdłużej w miejscu ich zamieszkania, zapewnia im
poczucie bezpieczeństwa i poprawia jakość życia. Szczegółowy zakres usług określa decyzja wydana indywidualnie dla podopiecznego przez MOPR w Lublinie.
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Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony
Zdrowia Psychicznego

L
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ul. Gospodarcza 32 tel. 81 746 52 00
20-213 Lublin poczta@lsozp.org
51°14’46.46”N, 22°36’2.05”E www.lsozp.org

ubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego udziela wszechstronnej
pomocy i opieki osobom chorującym psychicznie i ich rodzinom. Prowadzi Ośrodek Wsparcia „Serce” i Środowiskowy Dom Samopomocy „Serce” (więcej informacji w rozdziale „Jednostki organizacyjne pomocy społecznej”) oraz Ośrodek Psychiatrii
Środowiskowej i Psychoterapii Ex CORDIS, który oferuje świadczenia z zakresu oddziału dziennego psychiatrycznego o profilu rehabilitacyjnym i ogólnym. Pobyt w oddziale
jest refundowany przez NFZ. Stowarzyszenie Świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze
w miejscu zamieszkania, głównie dla osób z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii,
zaburzeń afektywnych i organicznych zaburzeń psychicznych. Zapewnia świadczenia
z zakresu Zespołu Leczenia Środowiskowego, zindywidualizowaną i specjalistyczną opiekę lekarzy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarki oraz pracownika
socjalnego. Rejestracja czynna: pon.-pt. 10.00-18.00, ul. Furmańska 2 (wejście od Kowalskiej 6), tel. 81 479 30 50. Prowadzi także Punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (więcej w rozdziale „Punkty informacyjno-poradnicze”).
Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na
Padaczkę i ich Przyjaciół „Drgawka”

S

ul. S. Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin drgawka@padaczka.lublin.pl
51°15’7.811”N, 22°32’39.3”E

towarzyszenie zajmuje się integracją ludzi chorych na padaczkę w ramach swojego środowiska, jak i z osobami zdrowymi. Wspiera członków w chorobie
i działa na rzecz ruchu samopomocy, mając na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, osamotnienia i bezradności. Organizuje spotkania z lekarzami – specjalistami.
Stowarzyszenie nawiązuje również kontakty ze specjalistami z USA, Anglii i Hiszpanii.
Reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych wobec władz samorządowych, UM,
MOPS, PCPR, ZUS itp. Podejmuje działania o refundację leków przeciwpadaczkowych,
w tym leków najnowszej generacji. Prowadzi działania informacyjne oraz propaguje
wiedzę w społeczeństwie na temat epilepsji oraz zachowań wobec osób dotkniętych tą
chorobą, przeciwdziała dyskryminacji. Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, ogniska, imprezy kulturalne dla członków, ich rodzin i przyjaciół. Spotkania odbywają się w każdy czwartek, w godz. 13.00-16.00; dyżury: poniedziałek-środa,
godz. 10.00-13.00. Prezes: Barbara Lisek, tel. 515 824 926.
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Lubelskie Stowarzyszenie Rodzin
"Zdrowie Psychiczne"
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ul. Gospodarcza 32
tel. 665 664 846
20-213 Lublin
www.stowarzyszenie-lublin.pl
51°14'46.35"N, 22°36'1.48"E

złonkowie Stowarzyszenia to przedstawiciele rodzin osób chorych psychicznie, zamieszkałe w Lublinie oraz w województwie lubelskim. Stowarzyszenie
udziela pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzinom i opiekunom, organizuje różnorodne formy rehabilitacji społecznej, psychiatrycznej i psychologicznej. Prowadzi różne formy terapii zajęciowej, edukację na temat chorób psychicznych, kursy dla osób pracujących z osobami chorymi psychicznie oraz działania
integracyjne. Promuje zdrowie psychiczne, prowadzi różnorodne działania doradcze
w zakresie zdrowia psychicznego oraz wydawnictwa. Stowarzyszenie ponadto reprezentuje osoby z chorobami psychicznymi w kontaktach z różnymi instytucjami, pomaga w pisaniu projektów, grantów i wniosków o dofinansowania. Współpracuje także z innymi organizacjami tego typu w Polsce i za granicą. Stowarzyszenie prowadzi
Punktu doradztwa dla rodzin i osób z problemami psychicznymi. Celem Stowarzyszenia jest również budowa ośrodka opieki całodobowej dla osób chorych psychicznie.

Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności

L

F

ul. Bronowicka 3 tel./fax 81 525 07 09
20-301 Lublin ltd@ltd.org.pl
51°14’20.29”N, 22°34’35.2”E www.ltd.org.pl

ul. Lubomelska 1/3, p.101
tel. 81 742 45 51
20-072 Lublin
www.ofoonr.lublin.pl
51°15’1.115”N, 22°33’8.71”E

ederacja skupia organizacje z całego kraju zrzeszające osoby niesprawne ruchowo i osoby działające na ich rzecz. Dąży do zapewnienia im równego dostępu do wszystkich instytucji i usług oraz pełnego korzystania z praw obywatelskich. Celem Federacji jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, ich
wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie uczestnictwa tych osób w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. Główne działania zmierzają do stworzenia uregulowań prawnych zapewniających równe szanse w zakresie dostępu do
nauki, zatrudnienia, kultury i wypoczynku, a także likwidację wszelkiego rodzaju barier. Federacja jest członkiem Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych oraz Międzynarodowej Federacji Osób z Niepełnosprawnością Fizyczną. Jest również partnerem Instytutu Biomechaniki w Walencji w realizacji programu zleconego przez
Komisję Europejską, dotyczącego zaprojektowania i dostosowania odzieży, obuwia i sprzętu ortopedycznego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
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ubelskie Towarzystwo Dobroczynności ma ponad 100 letnią tradycję. Głównym zadaniem Towarzystwa jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw i działań
zmierzających do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin,
podnoszenie znajomości zasad nowoczesnej pomocy społecznej oraz doskonalenie
umiejętności zarządzania instytucjami działającymi w tym zakresie. Celem jest również
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wykorzystywania jej na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących. Towarzystwo prowadzi Warsztaty Terapii
Zajęciowej (więcej w rozdziale „Zatrudnienie”) oraz Środowiskowy Dom Samopomocy
„Roztocze” (więcej w rozdziale ”Jednostki organizacyjne pomocy społecznej”). Organizuje i prowadzi warsztaty szkoleniowe, konferencje i seminaria, wykonuje specjalistyczne ekspertyzy i oceny programów dotyczących pomocy społecznej, prowadzi działalność studialną, propagatorską, informacyjną i wydawniczą. Współpracuje z organami
administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
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Ogólnopolska Federacja Organizacji
Osób Niepełnosprawnych Ruchowo

AHEEEHAPNIBFIOGHOPAHEEEHA
BNFFFNBPBDJDNDJGAPBNFFFNB
KBLOCIFJBOLIGPJAJAOGAKGLO
EAEDMLFGBNIHEFDBIOEEIJCDG
MNNNFFEPLLPCKFBPAHFHALCCH
APBBBPAPGOFEKGALFBAAGJGAD
HHHHHHHPPHHPPHHHPPHPPPHHH

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób
Jąkających się - Ostoja
w Lublinie

O

AHEEEHAPKLNKEMHOGPAHEEEHA
BNFFFNBPEKAGJOMPFPBNFFFNB
LCMGCFFJFPOFDLDJHFGKCDIDN
HOENPBFEKNEABCAIAMEHKAKIF
MFFNNNEHKEDCPPIGAHFHAEHPE
APBBBPAPCMNNGDCCDBDEEGKAA
HHHHHHHPPHPPPHPPHHHHPHPPH

ul. Oratoryjna 3/3 tel./fax 81 741 76 14
20-881 Lublin ostojalublin@onet.pl
51°15'23.4"N, 22°33'17.31"E www.jakanielublin.pl

gólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja” w Lublinie wspiera,
integruje oraz rehabilituje osoby jąkające się. Prowadzi Grupę Samopomocową,
Kluby J oraz Warsztaty Terapeutyczne. Organizuje również turnusy rehabilitacyjne, ogólnopolskie konferencje tematyczne oraz ogólnopolskie spotkania osób jąkających
się. Spotkania członków stowarzyszenia odbywają się w Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1 w Lublinie, w pierwsze
i trzecie poniedziałki każdego miesiąca, w godzinach 18.00-19.00 - grupy terapeutyczne; 19.00-20.00 - grupy samopomocowe. Spotkania mają charakter otwarty i bezpłatny.
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3. Organizacje pozarządowe
Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Oddział Okręgowy w Lublinie

P

3. Organizacje pozarządowe
AHEEEHAPJOFLHNJBGPAHEEEHA
BNFFFNBPNGFCNGIPNPBNFFFNB
MAHHICFMJGDAEGEIDMNIMNECO
BGJJJHFBDHDCILOOMBAJBDDED
EFNFNFEPCIBPBIGGAHFHAEDII
APBBBPAPIJGCFOJKHEABBCIFD
HHHHHHHPPPPHHPPPPPPHPHHHH

ul. Leszczyńskiego 23, pok.107 tel. 81 532 67 83
20-068 Lublin biuro@pzeriil.pl
51°15’7.811”N, 22°32’39.3”E www.pzeriil.pl

Z

P

olski Związek Niewidomych Okręg Lubelski, to organizacja dzięki której osoby
niewidome i słabo widzące mogą osiągać samodzielność i aktywność życiową,
zrealizować potrzeby społeczne i zawodowe. Pomaga niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim w adaptacji do nowych warunków życia, udziela porad i informacji,
zapewnia wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. Realizuje indywidualne i grupowe szkolenia. Prowadzi działania, między innymi edukacyjne, mające
na celu zmianę postrzeganie osób niewidomych i słabo widzących przez społeczeństwo.
Wyznacza standardy funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce, integruje środowisko i jest jego rzecznikiem. Organizacją nadrzędną Lubelskiego Okręgu
jest Polski Związek Niewidomych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 9.

AHEEEHAPNJJIKNGNOPAHEEEHA
BNFFFNBPBGAHEDAGEPBNFFFNB
KCPIHNFLBEFGGEFJBDPGCKGLO
EACPIOFJCIOPBDLBNEGGIJCDG
MNFNFFEHLGKALHMHAHFHAFEDH
APBBBPAPGNIJCEDIHBACGFCID
HHHHHHHPPHHHHHHHPPHPHPHHH

ul. Leszczyńskiego 50 tel./fax 81 533 06 05
20-068 Lublin pzglublin@mbnet.pl
51°15’2.951”N, 22°32’41.67”E www.pzg.lublin.pl

wiązek prowadzi rehabilitację inwalidów słuchu w ośrodkach rehabilitacji
i wsparcia społecznego niesłyszących PZG w Lublinie, Chełmie, Białej Podlaskiej, Zamościu, Łukowie i Puławach. Stwarza możliwości i uwarunkowania
przysposabiające inwalidów słuchu do samodzielnego funkcjonowania w codziennym
życiu rodzinnym i społecznym poprzez: niwelowanie barier komunikacyjnych, zajęcia
przystosowawcze, rozwiązywanie problemów osobistych, działania integracyjne, podnoszenie wiedzy ogólnej i rozwój zainteresowań. Oferuje bezpłatne porady udzielane
przez tłumaczy języka migowego w ramach projektu „Rehabilitacja osób z wadami
słuchu na terenie województwa lubelskiego” (ze środków PO FIO). Są to indywidualne usługi stacjonarne i internetowe, usługi grupowe oraz rehabilitacja społeczna osób
głuchych i słabo słyszących. Osobom zainteresowanym i ich rodzinom udzielana jest
wszelka pomoc w każdej sytuacji życiowej, jak np. wizyta w urzędzie, u lekarza, w banku,
w sądzie. Organizowane są spotkania integracyjne prowadzone przez tłumacza języka
migowego, a także koła zainteresowań, zajęcia sportowe, imprezy kulturalne, wyjścia
do teatru z tłumaczem języka migowego. Projekt realizowany do końca grudnia 2013 r.
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tel. 81 441 53 25, 797 609 299
20-076 Lublin fax 81 441 53 26
pzn.lublin@wp.pl
51°14'52.907"N, 22°33'26.28"E www.pzn.lublin.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 39

olski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową
z 60-letnią tradycją. Podejmowane działania to m.in.: rozwiązywanie problemów socjalno-bytowych, rehabilitacja społeczna, zdrowotna, interpretacja prawa, niwelowanie barier izolacji społecznej, poprzez aktywne i twórcze uczestnictwo
w życiu środowiska, integracja i umacnianie więzi między pokoleniami. PZERI reprezentuje interesy osób starszych i niepełnosprawnych wobec władz ustawodawczych,
administracyjnych i samorządowych, współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, udziela zapomóg pieniężnych i pomocy materialnej (bezpłatne dostarczanie artykułów spożywczych). Ponadto zajmuje się wydawaniem zaświadczeń na zniżki kolejowe, prowadzeniem Związkowej Kasy Pogrzebowej, organizacją rehabilitacji
i wypoczynku osób starszych i niepełnosprawnych. Oferuje również pomoc prawną
i informacyjną, promuje twórczość artystyczną seniorów i osób niepełnosprawnych.

Polski Związek Głuchych
Oddział w Lublinie

Polski Związek Niewidomych
Okręg Lubelski

AHEEEHAPJLCNPDOHPPAHEEEHA
BNFFFNBPNGNDELFHBPBNFFFNB
MGCBPBFKKFIENBLOLKPLMNECO
JOGALAFBMPBBCPALMDDIADDED
EFNNNFEPKENIMAFGAHFHAEDJJ
APBBBPAPIAOGKBHPFAAGACIJL
HHHHHHHPPPPHHPHPPPHHHHHHH

Polski Związek Sportu Niesłyszących

P

AHEEEHAPNKIHDPAHEEEHA
BNFFFNBPBDBDFPBNFFFNB
JCIJBJFPGPCBLHNHBLBMO
ENNFFNEHDKDCPGNKJCJMG
APBBBPAPGIHMLKLKAJNDL
HHHHHHHPPHPHPHPPPHPPH

al. Piłsudskiego 22 tel./fax 81 534 03 46
20-011 Lublin info@pzsn.pl
51°14’19.39”N, 22°33’47.55”E www.pzsn.pl

ZSN zrzesza kluby i związki sportowe prowadzące działalność w sporcie
osób niesłyszących. Jest jedynym reprezentantem polskiego sportu osób niesłyszących w międzynarodowych organizacjach sportowych. Głównym celem Związku jest organizacja, popularyzacja oraz rozwój sportu osób niesłyszących
w Polsce, reprezentowanie i ochrona praw oraz interesów członków, a także promocja różnych form uprawiania sportu przez osoby niesłyszące. Związek organizuje zawody, rozgrywki, imprezy sportowe i rekreacyjne, a także ogólnokrajowe
rozgrywki mistrzowskie i pucharowe we wszystkich dyscyplinach i kategoriach wiekowych. Reprezentuje sport osób niesłyszących we właściwych międzynarodowych
stowarzyszeniach sportowych, organizuje udział polskich zawodników i reprezentacji narodowej w wydarzeniach międzynarodowych. Wspiera działalność uczniowskich klubów sportowych, prowadzi działalność wychowawczą, popularyzatorską
i oświatową, organizuje szkolenia i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej.
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3. Organizacje pozarządowe
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Wojewódzki w Lublinie

P

3. Organizacje pozarządowe
AHEEEHAPDLFFCHECMPAHEEEHA
BNFFFNBPNHFPJCBGIPBNFFFNB
NDKNOMFGCDFELPCAPBMILLJAF
HMHCEKFJBLPGFDAAJKGDMAIIF
MFFNNNEHBDPIDICOAHFHAAFDE
APBBBPAPOADMPFNHEDDEHGHLA
HHHHHHHPPHHPPHHHHPPHHHPPH

ul. Jana Sawy 3 tel. 793 933 110
20-632 Lublin lublin@diabetyk.org
51°14’15.03”N, 22°31’24.81”E www.diabetyk.org

olskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Lublinie zrzesza osoby chore na cukrzycę. W 18 Kołach na terenie województwa lubelskiego zrzeszonych jest ponad 2000 członków. Stowarzyszenie prowadzi
działania edukacyjne i szkoleniowe. Organizuje szkolenia, na które zapraszani są
lekarze, pielęgniarki, dietetycy, przedstawiciele firm farmaceutycznych i medycznych. Pomaga i integruje swoich członków, prowadzi kampanie informacyjne w prasie, radiu i telewizji. Organizuje badania przesiewowe poziomu cukru we krwi i ciśnienia tętniczego na ulicach Lublina. Adres korespondencyjny: 20-283 Lublin, ul.
Zygmunta Augusta 18/10. Organizacją nadrzędną jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Główny z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 33.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Lublinie

M

P

ul. Rogowskiego 5 tel./fax 81 742 12 93
20-840 Lublin zk.lublin@psouu.org.pl
51°15’27.14”N, 22°32’26.8”E www.psouu.lublin.pl

AHEEEHAPHADKEHLIGPAHEEEHA
BNFFFNBPBGNGICJLEPBNFFFNB
OBGCGBFBKOPGJPGNONOAGONIF
HAADNGFIIPKJOLIMJAEPFFBAF
MFFNFNEHIJDCDEBLAHFHAJHBF
APBBBPAPANGGMKDCEDCACNHLA
HHHHHHHPPPHPPHPPPPPPPPHHH

Aleje Racławickie 22 tel. 724 691 786
20-037 Lublin lublin@ptsr.org.pl
51°14’56.22”N, 22°32’23.78”E www.ptsr-lublin.pl

olskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie zrzesza osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM) oraz ich rodziny i przyjaciół. Jego
misją jest poprawa jakości życia osób z SM w regionie lubelskim oraz zapewnienie im dostępu do leczenia i rehabilitacji. W siedzibie lubelskiego PTSR, w każdą środę od godziny 16.00 organizowane są spotkania grup wsparcia w celu wymiany doświadczeń i informacji. Członkowie PTSR mogą nieodpłatnie korzystać
z grupowej rehabilitacji. Organizowana jest również pomoc psychologiczna, w ramach
stałej współpracy z wolontariuszami, neuropsychologami i pedagogami oraz bezpłatne
konsultacje neurologiczne. PTSR organizuje spotkania integracyjne, wyjazdy rehabilitacyjne oraz akcje informacyjne. Prowadzi Punkt informacyjny na temat SM (więcej
w rozdziale „Punkty informacyjno-poradnicze”). Organizacją nadrzędną jest Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego z siedzibą przy Placu Konstytucji 3/72 w Warszawie.

AHEEEHAPKDMHAALOOPAHEEEHA
BNFFFNBPEDEDNGAOIPBNFFFNB
LCKAAGFLFGDBBALJEGHMBDIDN
POJDKPFDGBLHOBJJBNGOKAKIF
MFFFNFEHKHIFOGMOAHFHAMBOF
APBBBPAPCJIIEAJFHDCAEOIIA
HHHHHHHPPPHPHHHPHPHPPHPPH

isją Stowarzyszenia jest dbanie o godność i szczęście osób z upośledzeniem
umysłowym, wspieranie ich rodzin oraz współdziałanie i gotowość niesienia
pomocy innym. Realizuje zadania, które mają wpływać na zmianę postaw
społecznych, integrację i normalizację życia osób z upośledzeniem umysłowym. Stowarzyszenie prowadzi placówki o wielospecjalistycznych i kompleksowych programach
rewalidacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym oraz
kalectwami sprzężonymi: Dzienne Centrum Aktywności, Niepubliczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju „Lolek” (więcej o tych placówkach w rozdziale „Edukacja”), Warsztaty Terapii Zajęciowej (więcej w rozdziale „Zatrudnienie”). Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne, prowadzi doradztwo specjalistyczne dla osób
niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów, organizuje imprezy okolicznościowe
i integracyjne. Organizacją nadrzędną jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Zarząd Główny z siedzibą na ul. Głogowej 2B w Warszawie.
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Polskie Towarzystwo
Stwardnienia Rozsianego
Oddział Lublin

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

S

ul. Jezuicka 4/5
20-113 Lublin
51°14’50.92”N, 22°34’2.4”E

AHEEEHAPNPIFPDHMDNIDHPAHEEEHA
BNFFFNBPBGEDAPMOIDNLIPBNFFFNB
ICJLGMFOHFALAEODLOLAGHLFAMDLJ
ENPGIBFAHLDDFJOCLEKOOGLLJEJCI
EAFELKFOFKGOMAFPJIGLCCKKKKJDA
MNFFNFEPDEDMNJCANDJIAHFHAFJOB
APBBBPAPGNBDPOFMGMKFEAGCGGPAE
HHHHHHHPPHHHPPPPHHPPHPPHPHPHP

tel. 81 534 26 52
fax 81 532 45 45
lublin@wolontariat.org.pl
www.wolontariat.lublin.pl

towarzyszenie Centrum Wolontariatu jest łącznikiem pomiędzy osobami i instytucjami potrzebującymi pomocy oraz tymi, którzy mogą tą pomoc zaoferować.
Główne kierunki działania to: koordynacja pracy wolontariuszy, formacja, promocja oraz inspirowanie do tworzenia klubów, biur i centrów wolontariatu. Stowarzyszenie przygotowuje placówki do współpracy z wolontariuszami, pomaga osobom
chorym, niepełnosprawnym, upośledzonym, osobom starszym, samotnym, uchodźcom, dzieciom zaniedbanym i osieroconym. Organizuje szkolenia przygotowujące
ochotników do pracy w charakterze wolontariuszy. Oprócz działalności „stałego wolontariatu” w placówkach, realizuje także program wolontariatu akcyjnego. Ochotnicy
Stowarzyszenia pracują w blisko 100 placówkach i organizacjach. Wielu pełniło służbę
podczas Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Wigilii Starego Miasta, Forum Młodzieży Lubelszczyzny, Światowych Dni Młodzieży, Dnia Papieskiego. Lubelskie Centrum
Wolontariatu stale współpracuje z organizacjami z Unii Europejskiej i na Ukrainie.
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3. Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenie Chorych
Na Astmę Oskrzelową

S

3. Organizacje pozarządowe
AHEEEHAPKLIOGALOOPAHEEEHA
BNFFFNBPEHIPAGAOIPBNFFFNB
LEICGDFMCEDJKALJEGHNBDIDN
PKKMGGFBNMOJNCJJBNGGLAKIF
MFFNNFEPKNHJLGGOAHFHAGBOF
APBBBPAPCMBGCMFFHDCFFOIIA
HHHHHHHPPPHPPHHPHPHPHPPPH

ul. Jaczewskiego 8 tel. 603 614 700
20-950 Lublin astma.lublin@op.pl,
51°15’28.43”N, 22°33’52.16”E www.astma.lublin.pl

towarzyszenie powstało w roku 1998 z potrzeby niesienia pomocy osobom chorym
na astmę. Jedną z najważniejszych inicjatyw Stowarzyszenia jest propagowanie nowoczesnych metod leczenia oraz edukacja chorych prowadzona pod nazwą Szkoła
Astmy. Stowarzyszenie organizuje i uczestniczy w wielu wydarzeniach lokalnych i ogólnopolskich dotyczących problematyki ochrony zdrowia, takich jak konferencje, spotkania edukacyjne, imprezy kulturalne oraz integracyjne. Aktywnie działa na rzecz swoich
członków, wspiera ich między innymi w wyborze i zakupie sprzętu medycznego pomocnego w leczeniu astmy oskrzelowej, propaguje aktywny styl życia. Prowadzi również wypożyczalnię koncentratorów tlenu. Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w każdą
ostatnią sobotę miesiąca (z wyjątkiem lipca i sierpnia), by omówić sprawy bieżące, a często także wysłuchać ciekawych prelekcji dotyczących życia z chorobą przewlekłą. Stowarzyszenie współdziała z Kliniką Pneumonologii, Onkologii i Alergologii UM w Lublinie
oraz różnymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych.
Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę
w Lublinie

C

S

ul. Młyńska 14A (wejście od
tel. 609 908 741
ulicy 1-go Maja 51)
luszczycalublin@interia.eu
20-406 Lublin
www.luszczycalublin.republika.pl
51°13’59.37”N, 22°34’8.79”E

AHEEEHAPKFOCFPHEGPAHEEEHA
BNFFFNBPEOBGJOFPBPBNFFFNB
OGIECCFNGEIBOAPAPDEKADIDN
HKDJIJFLGAKADGLIFPFEJAKIF
MFFFFFEHCMNPJGKOAHFHACDOE
APBBBPAPCFAOBHDBBBDHEGKIA
HHHHHHHPPPPHPPHPHHHHHPPPH

ul. S. Leszczyńskiego 23 tel. 661 605 059
20-068 Lublin biuro@gar.lublin.pl
51°15’7.811”N, 22°32’39.3”E www.gar.lublin.pl

towarzyszenie w profesjonalny sposób pracuje nad przygotowaniem osób po
urazach rdzenia kręgowego, poruszających się na wózkach inwalidzkich, do
funkcjonowania w społeczeństwie ludzi zdrowych, uczy samodzielności i niezależności. W swoich działaniach wykorzystuje metodę aktywnej rehabilitacji, w której podstawową rolę odgrywa „wzorzec osobowy”. W charakterze instruktorów biorą
udział osoby niepełnosprawne z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, które na własnym
przykładzie pokazują efekty treningu sportowego. Stowarzyszenie bezpośrednio dociera do osób niepełnosprawnych, by przekazywać informacje niezbędne w procesie rehabilitacji psychofizycznej i społecznej, doradza jak dobrać sprzęt ortopedyczny,
a także jak otrzymać do niego dofinansowanie. Prowadzi zajęcia o charakterze rehabilitacyjno-sportowym, imprezy sportowo-rekreacyjne, organizuje pokazy i szkolenia
z zakresu aktywnej rehabilitacji dla osób po urazach rdzenia kręgowego, ich rodzin, pracowników instytucji oraz uczniów kształcących się pod kątem rehabilitacji i medycyny.

AHEEEHAPJFEBHMECDCFEGPAHEEEHA
BNFFFNBPNHEGMOAHEKMCMPBNFFFNB
PCHBKDFLINHBDMBFLHCKIMKKLNBEL
NDHOKGFHMLCHPFMGNDPAFKJGPKBMJ
KEDOHAFNEJNCLKCFKOMOCAOCHHIDH
ENNFFNEHKKFBHDKHBDBFAHFHAAHJD
APBBBPAPIDGGFPGCJHINEBHBDIFGJ
HHHHHHHPPPPPPPPPHPHHHHPPHHPHP

elem Stowarzyszenia jest współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie szerzenia
wiedzy o przyczynach i przebiegu łuszczycy, współczesnych metodach leczenia,
zwłaszcza w warunkach domowych, współpraca ze stowarzyszeniami, których założeniem jest praca na rzecz ludzi chorych, a przede wszystkim integracja ludzi potrzebujących pomocy. Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania członków i sympatyków,
poświęcone tematom związanym z łuszczycą. Na spotkaniach tych wygłaszane są prelekcje lekarzy dermatologów, omawiane są konkretne przypadki, wymieniane doświadczenia, a także prezentowane leki. Inną formą niesienia pomocy chorym są spotkania radiowe i telewizyjne z udziałem członków Stowarzyszenia. Dzięki skutecznej akcji medialnej
i wytężonej pracy powstało szereg oddziałów Stowarzyszenia na terenie całego kraju.
Stowarzyszenie obecne jest również na forum międzynarodowym i prowadzi współpracę
m.in. z Europejską Federacją Chorych na Łuszczycę EUROPSO z siedzibą w Helsinkach.
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Stowarzyszenie Grupa Aktywnej
Rehabilitacji Rekryteringsgruppen
- Region Lubelski

Stowarzyszenie
im. bł. Piotra Jerzego Frassati
„Frassatianum”

S

AHEEEHAPNDOBFCKHGPAHEEEHA
BNFFFNBPBOAGALFGJPBNFFFNB
NDIOFKFOGHKCEEBALFPFBKGLO
EMLAPEFHMAOECDLJBCHNJJCDG
MNNFNFEPLLDBECNHAHFHAJGDG
APBBBPAPGGOINBNIFAAEHFGID
HHHHHHHPPHHPHPPHPHHHHPHHH

ul. Radziszewskiego 7 tel. 81 445 43 13
20-039 Lublin frassatianum@poczta.onet.pl
51°14’48.83”N, 22°32’37.35”E www.dakul.jezuici.pl

towarzyszenie „Frassatianum” działa w ramach Duszpasterstwa Akademickiego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Głównymi celami Stowarzyszenia jest
upowszechnianie zasad ewangelickich w życiu prywatnym i publicznym, organizacja wszechstronnej pomocy dla osób potrzebujących oraz wsparcie duchowe i materialne
młodzieży, szczególnie akademickiej. Stowarzyszenie prowadzi Akademickie Centrum
Wolontariatu, uczestniczy aktywnie w życiu kulturalnym miasta poprzez organizowanie
różnych uroczystości i spotkań. Współpracuje m.in. z Fundacją „Szczęśliwe Dzieciństwo”,
wspiera inne organizacje w realizowaniu dobrych pomysłów, a także wszelkie inicjatywy
mające na celu tworzenie podobnych ośrodków w naszym kraju. Prowadzi działalność
wydawniczą - wydaje książki popularyzujące postać bł. Piotra Jerzego Frassati oraz katolicki kwartalnik społeczno-kulturalny „Brama Trzeciego Tysiąclecia”. Przy Stowarzyszeniu funkcjonuje Biuro informacji o stancjach i dorywczych zajęciach dla studentów.
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Stowarzyszenie JESTEM

S

3. Organizacje pozarządowe
AHEEEHAPKCDADPHEGPAHEEEHA
BNFFFNBPELAHMOFPBPBNFFFNB
LDKEDAFKHDPBFAPAPHGIBDIDN
HOHALJFOIAJEBAJIHFHEKAKIF
MFFFNNEPKCFMHBPGAHFHAEHOE
APBBBPAPCJGPHLDEHBDAECKIA
HHHHHHHPPHHPPPPPHPPHHPPPH

ul. Nałkowskich 107/3U tel. 81 744 77 34, 665 00 77 34
20-470 Lublin stowarzyszenie@jestem.org.pl
51°12’33.80”N, 22°32’37.60”E www.jestem.org.pl

towarzyszenie JESTEM prowadzi działania na rzecz wczesnej interwencji i wspierania rozwoju dzieci, poprzez działalność o charakterze opiekuńczym, edukacyjnym
i wychowawczym; zapobiega powstawaniu zaburzeń u dzieci i młodzieży przez odpowiednią profilaktykę, diagnostykę i terapię dzieci i ich rodzin. Udziela pomocy osobom
niepełnosprawnym w rozwoju zawodowym, organizując różne formy rehabilitacji społecznej i zawodowej. Kształtuje postawy prozdrowotne w społeczeństwie, zwłaszcza wśród
dzieci i młodzieży przez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej. Wspiera integrację społeczną w skali makro i mikro środowiska, organizując
i prowadząc różne formy pomocy i rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej. Stowarzyszenie organizuje szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, pracowników domów dziecka i ośrodków pomocy społecznej.

Stowarzyszenie
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo

S

S

ul. Doświadczalna 46 tel./fax 81 744 53 18
20-236 Lublin doswiadczalna@poczta.fm
51°13’35.33”N, 22°37’51.8”E www.doswiadczalna.fm.interia.pl

ul. Chodźki 5/22
20-093 Lublin
51°15'40.28"N, 22°34'0.26"E

tel. 81 718 55 20, 81 718 51 26
fax 81 747 72 20; stowarzyszenie@narzeczdzieci.pl
www.narzeczdzieci.pl

towarzyszenie na Rzecz Dzieci z Chorobami Krwi w Lublinie jest jedną
z najstarszych organizacji pozarządowych w makroregionie lubelskim, zostało założone w kwietniu 1991 roku. Celem statutowym działań stowarzyszenia jest opieka nad dziećmi dotkniętymi chorobami krwi i chorobami rozrostowymi, ich rodzinami oraz udzielanie im pomocy. Stowarzyszenie
obejmuje opieką wszystkie dzieci z chorobami krwi i chorobami nowotworowymi,
które leczone są w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej UM
w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie wraz z rodzicami i zdrowym rodzeństwem.

AHEEEHAPJDKNIDHMJKDEHPAHEEEHA
BNFFFNBPNLFDIOIKJGMDIPBNFFFNB
KADGKEFJLHDCJEFNMHKDJIJLKLDEL
CPNDAFFBFEBJOKMAGFIJNIKOOKBPJ
KEFOELFDMKBGPLCOOIBHJAODGGMKO
ENFFNFEHKHNBNKLHDFDFAHFHAAHBL
APBBBPAPILAOPPHOMDPLGBHBDLHKF
HHHHHHHPPHPHHPPHPPHHHPPPHPPHP

towarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo prowadzi
Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Świetlicę Integracyjną (więcej informacji w rozdziale „Zatrudnienie”). Podopieczni Stowarzyszenia to dzieci i młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponowo-rdzeniową, dystrofią mięśniową, niepełnosprawnością pourazową. Stowarzyszenie
zapewnia dzieciom indywidualną rehabilitację, akupresurę, masaż klasyczny, hipoterapię, pomoc logopedy i psychologa, refleksologię, trening umysłowy, logorytmikę. Ponadto dzieci mogą korzystać ze świetlicy integracyjnej, pracowni plastycznej, pracowni
komputerowej, pracowni muzycznej oraz zajęć sportowych. Stowarzyszenie organizuje
również imprezy integracyjne, turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe, a także dowóz
dzieci na zajęcia.
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Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z
Chorobami Krwi w Lublinie

AHEEEHAPKAMNLMHMAPAHEEEHA
BNFFFNBPEKNHBOMOFPBNFFFNB
MGPACDFMFPLNBLDBFFFIBDIDN
HGOLENFGGOLCFECBCLHFJAKIF
MFNFFNEPCMPKIGAOAHFHAAHPE
APBBBPAPCKLHEANEFBCBEGKAA
HHHHHHHPPPHHPPHPHHHHHPPPH

Stowarzyszenie Osób z NTM
UROCONTI
Oddział w Lublinie

AHEEEHAPKLEBNGMLIGFGJPAHEEEHA
BNFFFNBPEOFCNCIDIDBHNPBNFFFNB
LDMBGGFLAGKBLLCELIFPDFDNDAJCP
KIPHABFGPMHCKKDFLICEFPDIIGILA
HDGNDFFDJIMHLKLNDHKHBOCHJFOLE
MNFFFNEHCDMCMKLBDENMAHFHABDOH
APBBBPAPCPILHJIOBHEEGBGBFEOJM
HHHHHHHPPHHHHHHPPPPPHPPPPPPPP

tel. 501 076 246
20-068 Lublin lublin@uroconti.pl
51°15’7.811”N, 22°32’39.3”E www.uroconti.pl/lublin

ul. Stanisława Leszczyńskiego 23

M

isją Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia osób z chorobą nietrzymania moczu (NTM), organizacja wsparcia dla tych osób i ich rodzin, popularyzacja wiedzy na temat metod leczenia, wzrost świadomości społecznej
na temat tej choroby, a także współpraca z organizacjami pacjentów. Stowarzyszenie
w ramach swej działalności organizuje ćwiczenia gimnastyczne, prowadzone przez
doświadczonych rehabilitantów, wykłady edukacyjne z udziałem lekarzy i specjalistów, oferuje pomoc merytoryczną konsultantów medycznych, dzieli się swoją wiedzą
i doświadczeniem ze wszystkimi członkami. Opracowuje także własne inicjatywy legislacyjne. Funkcję konsultantów medycznych lubelskiego Oddziału UroConti pełnią:
ginekolog dr n. med. Monika Maciejczyk-Pencuła oraz urolog dr n. med. Krzysztof Zajączkowski. Organizacją nadrzędną jest Stowarzyszenie Osób z NTM UroConti, z siedzibą przy ulicy Erazma Ciołka 13 w Warszawie. Dla osób borykających się z problemem nietrzymania moczu i ich rodzin działa specjalna Infolinia NTM - 801 800 038.
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Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Słoneczko”

S

ul. Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
51°15’7.811”N, 22°32’39.3”E

AHEEEHAPHDBJJCKKJPAHEEEHA
BNFFFNBPBKNDAPFLFPBNFFFNB
KHECCEFEJDPNPDFFAONAHONIF
HAJGDHFJLCNHNMMNKDHKEFBAF
MFNNNFEPIBAJMHOKAHFHALFBE
APBBBPAPACCINFCGADDECFDDA
HHHHHHHPPPHHPPPPPHPHHHHHH

tel. 501 292 467
tel. 508 286 660
stow-sloneczko@o2.pl
www.sloneczko.org.pl

towarzyszenie „Słoneczko” zostało założone przez rodziców dzieci niepełnosprawnych i specjalistów – pasjonatów, zajmujących się problematyką niepełnosprawności z potrzeby serca. Cele organizacji to udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży, ich rodzicom, przyczynianie się do tworzenia warunków ich godnego
życia, organizowanie opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym i fizycznym. Stowarzyszenie zajmuje się również popularyzowaniem problemów
związanych z niepełnosprawnością, prowadzi działalność integracyjną, niesie pomoc
rodzinom zagrożonym patologiami społecznymi i stara się przeciwdziałać im. Ponadto
organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne. Specjaliści współpracujący ze Stowarzyszeniem, to osoby posiadające dużą wiedzę
i wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Stowarzyszenie „Radość Dawania"

S

ul. Bronowicka 21
20-301 Lublin
51°14'27.89"N, 22°34'48.50"E

R

tel. 506 828 119, fax 81 746 41
49, stowarzyszenieradoscdawania@interia.pl
www.radoscdawania.eu

AHEEEHAPJIGANOLKPKBGJPAHEEEHA
BNFFFNBPNOEKJDIOMKBCMPBNFFFNB
LBEELAFJMHPHPIBLLFFKLOIIKPDEL
JIDFCNFDEGDPGNEALDOAHNJONKBJI
KMAKNDFGLNOEJBKNBOEPDGPAGGKLO
ENNNNFEHKMNCFJBPLBFJAHFHAAHEK
APBBBPAPIBBEFFAFIJGNCAHBDODCF
HHHHHHHPPHHHHHPHHPHHHPHPHPPHP

ul. Nowy Świat 34c tel. 669 998 618
20-418 Lublin nieprzetartyszlak@gmail.com
51°13’27.84”N, 22°33’57.09”E www.nieprzetartyszlaklublin.pl

ekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku (RKNS) prowadzi działalność wychowawczo-artystyczną adresowaną do różnych środowisk, w tym osób niepełnosprawnych oraz ze środowisk ryzyka społecznego. Ideą naczelną Klubu jest wychowanie poprzez sport, zabawę i działanie aktywizujące dzieci i młodzież
w kierunku samorealizacji oraz służby innym. Stowarzyszenie specjalizuje się w arteterapii (szczególnie teatr); zajmuje się także organizacją cyklu imprez artystyczno-integracyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych. RKNS współpracuje i szkoli
wolontariuszy, a także współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi
się osobami niepełnosprawnymi w Polsce, na Ukrainie, Białorusi, Rosji, Norwegii.

AHEEEHAPKMHECMHNAPAHEEEHA
BNFFFNBPEGFCNOBPFPBNFFFNB
NBOAEHFICCJGMPGIHFFJDDIDN
POGKBJFDCFFGKHBJCNEOJAKIF
MFFFFNEHKKFNCJKGAHFHAMDPE
APBBBPAPCGFKKJDCHACFFGKAA
HHHHHHHPPPHHHPHPHPHPHHPPH

towarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie. Prowadzi działania na rzecz edukacji, kształcenia, rehabilitacji, opieki i poprawy warunków życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Organizuje konferencje związane z problemem niepełnosprawności oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodziców, opiekunów i nauczycieli. Prowadzi zajęcia
specjalistyczne dla dzieci z zakresu: rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, rewalidacji, języka angielskiego, zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej, zajęć pedagogicznych wprowadzających komunikację alternatywną i wspomagającą,
terapię z wykorzystaniem elementów Metody Dobrego Startu, Kinezjologii Edukacyjnej, zajęcia logopedyczne (prowadzone w Instytucie Logopedii na UMCS) oraz zajęcia z zakresu integracji sensorycznej. Organizuje również szkolenia, warsztaty, konsultacje dla specjalistów, a także półkolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
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Stowarzyszenie
Rekreacyjny Klub
Nieprzetartego Szlaku

Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci z Wadą Serca
„Serce Dziecka”

S

AHEEEHAPNDHJHPIIJBCEIPAHEEEHA
BNFFFNBPBOEGADIHJOALIPBNFFFNB
JCILAOFJHFNBMOBHFIGDCHICCOHLJ
GLGLCGFOEBMPGOAKEDJPECLKJMJGJ
MEKKGEFANEKLKOMEGMIHHMJJKMLCB
MNFNNFEPDAPGKLIJKEKAAHFHAFJNA
APBBBPAPGJAKDNMHJOGGGBHCGCJIM
HHHHHHHPPPHHHPPHPHPPHPHHPHPHP

ul. Kiepury 12 tel. 667 096 259
20-838 Lublin sercedziecka@wp.pl
51°15’28.58”N, 22°32’27.70”E www.sercedziecka.lublin.pl

towarzyszenie Rodziców Dzieci z Wadą Serca „Serce Dziecka” powstało w 1990
roku, z inicjatywy grupy osób mających doświadczenia z własnymi chorymi dziećmi. Zajmuje się niesieniem pomocy dzieciom kardiologicznym i ich rodzicom,
poszerzaniem wiedzy rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem z wadą serca, a także
koordynowaniem organizacji wzajemnej pomocy rodziców. Stowarzyszenie zajmuje się
również organizowaniem turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży ze schorzeniami kardiologicznymi.
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Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
„Bliżej Świata”

C

ul. Hirszfelda 6
20-092 Lublin
51°15’42.48”N, 22°34’7.35”E

AHEEEHAPAIEPCHCBPPAHEEEHA
BNFFFNBPEHACBONCBPBNFFFNB
LFFOFNFCLINMCAOOAKCNFEHFA
CNCPELFNJDHMOLEOLHAOOPLFA
MFFFNFEHJODKNKOJAHFHALPEB
APBBBPAPEGBBHNLOGFHFBPJGF
HHHHHHHPPPPPPPPHHHPPPPPHH

tel. 81 747 14 23
tel. 516 664 797
blizejswiata@blizejswiata.org
www.blizejswiata.org

elem Stowarzyszenia „Bliżej Świata” jest podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i zapewnienia szczęścia dzieciom niewidomym i słabo widzącym. Cele te są realizowane poprzez działalność w zakresie dobroczynności,
ochrony zdrowia, opieki społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej. Stowarzyszenie zajmuje się także szeroko rozumianą pomocą dla rodziców, dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Umożliwia wymianę informacji i doświadczeń związanych
z leczeniem, kształceniem i rehabilitacją dzieci niewidomych, organizuje pomoc
w korzystaniu z różnych form rehabilitacji dostępnej na terenie miasta Lublin. Stowarzyszenie organizuje zajęcia edukacyjne i rehabilitacyjne, imprezy kulturalne dla
dzieci i młodzieży, poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla rodziców.
Prowadzi także Klub Rodziców na terenie Lublina. Współpracuje z instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie
Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych
„Nasza Szansa”

C

ul. Czwartaków 8/4
20-045 Lublin
51°14’52.90”N, 22°32’0.56”E

S

tel. 81 533 05 17
tel. 81 533 39 06
wanda.kociuba@up.lublin.pl
www.naszaszansa.lublin.pl

ul. Romera 52/8
20-487 Lublin
51°12’21.56”N, 22°32’33.97”E

AHEEEHAPEKFKPLKALIPGJKLCJPAHEEEHA
BNFFFNBPIHFGAKNHFKNGIGELMPBNFFFNB
JDNAJBFEDOPMAFLLEMPEIFNPLGDFMEHOA
NNLBCDFPMBHDAJLIAONONKKAPBCLKHNBK
LAPOPKFOKDEANLCOKOPGPCFLJLFPEIPJE
CPNJHKFJJNHILKMNMHNLJMBIABIMOCPHA
MFNFNFEPILPPPFGEPIJCIFLHAHFHANLPC
APBBBPAPKDEJAOFDAPJDLOFOBECFBDJLN
HHHHHHHPPPPHHHHPPHPPPHPHHPPPHHPHP

tel. 814591529
s.spero@vp.pl
www.stowarzyszeniespero.
lublin.pl

towarzyszenie SPERO prowadzi działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
w szczególności dzieci z uszkodzeniem mózgu oraz ich rodzin, które często znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Organizuje imprezy integracyjne, udostępnia sprzęt rehabilitacyjny, przede wszystkim maty do
hydromasażu Futura Balsan. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Frassatianum, wolontariusze z Akademickiego Punktu Wolontariatu, zapewniają pomoc
w organizowaniu wycieczek i imprez integracyjnych, a także wsparcie w edukacji
i rehabilitacji dzieci w ich domach i szkołach. Stowarzyszenie zabiega o zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który można wykorzystać w warunkach domowych. Organizacja posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę na temat terapii i rehabilitacji
dzieci, którą dzieli się z rodzinami dotkniętymi problemem niepełnosprawności.

AHEEEHAPNGNFPNFMCBKDGPAHEEEHA
BNFFFNBPBGEPFPEDFDFKNPBNFFFNB
PCJLAPFOHACDAFPDLMKAGFIFAMDLJ
EFLDABFEEDHEKJOEKEKPNCLJIEJCI
EANEKKFGFOEOMGGHJKFDCBJKKKJDA
MNFNFFEPLEDOFJOAODNIAHFHAFJOB
APBBBPAPGNALPKFMGOKDECGGGGPAE
HHHHHHHPPHPHHPHPPHPPHPPHPHPHP

elem Stowarzyszenia „Nasza Szansa” są działania w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z porażeniem mózgowym, niepełnosprawnością pourazową i zaburzeniami osobowości, zmierzające do likwidacji barier
społecznych i psychicznych oraz integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Stowarzyszenie
skupia rodziców, którzy wzajemnie się wspierają i wymieniają doświadczeniami. Spotkania mają na celu integrację rodzin dotkniętych problemem dziecka niepełnosprawnego, przeciwdziałanie poczuciu osamotnienia i wyobcowania ze społeczeństwa. Stowarzyszenie organizuje turnusy rehabilitacyjne, polegające na specjalistycznych masażach
i kompleksowych ćwiczeniach usprawniających, zajęcia rehabilitacyjne na basenie, hipoterapię - metodę łączącą w sobie usprawnianie wszelkiego rodzaju schorzeń z pracą
dydaktyczną i edukacyjną. Organizuje także ćwiczenia logopedyczne i psychologiczne,
indywidualne, jak i grupowe. Logopeda koryguje wady wymowy, psycholog pracuje
nad zmniejszeniem zaburzeń emocjonalnych dzieci, pomaga również rodzicom przezwyciężyć trudności związane z akceptacją posiadania dziecka niepełnosprawnego.
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Stowarzyszenie
Rodzin i Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu
SPERO

Stowarzyszenie
Rodzin i Osób z Zespołem Downa
„Ukryty Skarb”

S

ul. Poturzyńska 1
20-853 Lublin
51°16’11.31”N, 22°32’47.2”E

AHEEEHAPABAPFPMBLPAHEEEHA
BNFFFNBPELICJOADMPBNFFFNB
ICBJDNFBPBPECNHHFPDPFEHFA
KFFBCKFBIEFNLMNPBHAEMPLFA
MFFNNFEPBIHLHEANAHFHAFNFA
APBBBPAPEMDDLBPOEGGEAJLOF
HHHHHHHPPPPPPPPHHHPPHHPHH

tel. 791 40 75 99,
791 74 68 72
ukryty-skarb@o2.pl
www.ukrytyskarb.org

towarzyszenie „Ukryty Skarb” działa na rzecz osób z Zespołem Downa,
a przede wszystkim małych dzieci, młodzieży w wieku szkolnym, ich rodzin
i opiekunów. Swoim bogatym doświadczeniem dzieli się zwłaszcza z młodymi rodzicami, którzy potrzebują wsparcia oraz rzetelnych informacji na temat wychowania dziecka z Zespołem Downa. Stowarzyszenie koncentruje się na jak najszybszym dotarciu do rodzin, w których urodziło się dziecko z Zespołem Downa
i otoczeniu ich specjalistycznym wsparciem i opieką, m.in. poprzez dzielenie się dostępną wiedzą i informacjami. Opieka, jak i dostęp do informacji na temat leczenia
i rehabilitacji małego dziecka z Zespołem Downa w szpitalach, na oddziałach noworodkowych, a także u lekarzy rodzinnych są wciąż niewystarczające. Stowarzyszenie, poprzez swoją działalność, stara się wypełnić istniejącą lukę w tym zakresie.
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Stowarzyszenie Synergia

S

AHEEEHAPEFIBECPFMFEFMPAHEEEHA
BNFFFNBPIKFGJGELNCIKJPBNFFFNB
OGPCMBFBHNHBDAEOHPIMOEDENHENC
FOMBLDFIHOPKCOBJOCJKJCEGPBNBF
CIOBOCFIPOKGEECKGEMHHBLLOILMB
MFNNFNEPABOLMNAOAJKDAHFHAGGAK
APBBBPAPKNOOBIDJEOFICFDGANLGJ
HHHHHHHPPHPPHHHHPHPPHHHHPHPHP

tel. 81 441 75 79, 533 030 007,
ul. Inżynierska 3 pok. 208
537 497 94
20-484 Lublin
stowarzyszeniesynergia@op.pl
51°13’3.9”N, 22°33’22.35”E
www.stowarzyszeniesynergia.org

towarzyszenie Synergia zajmuje się organizacją pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych, chorych i zniedołężniałych. Celem Stowarzyszenia jest także ochrona
i promocja zdrowia, przeciwdziałanie patologiom społecznym, opieka nad dziećmi, wspieranie aktywizacji zawodowej, w szczególności osób bezrobotnych oraz
zagrożonych utratą pracy, a także promocja ich zatrudnienia. Ponadto organizacja podejmuje inicjatywy w obszarze wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym
rozwoju przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wykształcenia
ogólnego i rozwoju kompetencji osobistych. Świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym także dla dzieci z autyzmem, na terenie województwa lubelskiego. Organizuje szkolenia, głównie dla osób bezrobotnych, udziela
wsparcia psychologicznego i pedagogicznego w zakresie doradztwa zawodowego.

Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk

S

S

ul. Kiepury 11/11 tel. 609 113 125
20-838 Lublin biuro@wesolydiabetyk.pl
51°15’28.08”N, 22°32’30.94”E www.wesolydiabetyk.pl

AHEEEHAPKMEGOMIDGONKIPAHEEEHA
BNFFFNBPEKBKNOIKIDIHJPBNFFFNB
PAOBDGFODNAJMPOAHELLLFHICGLCP
KOAJCPFMMMFOBPMFBLKFHPCLLGILB
PPMEJBFNFOCHGDDGMDABCOOGIDMKF
MNNFFNEHKIILDNJJEDKMAHFHAJDNP
APBBBPAPCJKCGEMNODKDDBHBFAKJM
HHHHHHHPPHHHPHHHPPPHHPPPPHPPP

ul. Gospodarcza 32 tel./fax 81 525 30 61
20-214 Lublin zrodlolublin@wp.pl
51°14’46.46”N, 22°36’2.05”E www.zrodlolublin.republika.pl

towarzyszenie „Źródło” za główny cel stawia niesienie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo i ich rodzinom, lepsze przystosowanie ich do życia w społeczeństwie, znoszenie istniejących barier psychologicznych oraz tworzenie warunków do normalnego mieszkalnictwa, pracy i wypoczynku.
Stowarzyszenie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej im. Tadeusza Klimczaka przy
ul. Gospodarczej 32 oraz Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Radzyńskiej 3 (więcej
w rozdziale „Zatrudnienie”). Stowarzyszenie znane jest z promocji twórczości osób
niepełnosprawnych. Organizuje liczne wystawy, przeglądy, aukcje i kiermasze. Stałym
punktem działalności Stowarzyszenia jest comiesięczny kiermasz ciast i innych wyrobów osób niepełnosprawnych, który odbywa się w każdą, pierwszą niedzielę miesiąca
w Galerii „Źródło”. W okresie letnim organizuje dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne.

AHEEEHAPDJFPDCJNGGNHCPAHEEEHA
BNFFFNBPNCFGAKJKFCEHBPBNFFFNB
NDMLOJFBGLFIBMEACLJEOGLKPNNCG
IBHCAGFLJCJFELPHEPJLLICAKAMOC
HCPIBKFGMAIDGKHGINFFHAMMBADCB
MFNFFFEHBPCOFPFJEAKMAHFHABBLP
APBBBPAPOKAMHOOFMFIBAAFBFGOJG
HHHHHHHPPPPHPHHHPHPHHHHHPPHPP

towarzyszenie Wesoły Diabetyk ma na celu opiekę nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą, propagowanie problemów młodych diabetyków w społeczeństwie oraz profilaktykę. Prowadzi działalność edukacyjną dla chorych i ich rodzin oraz wsparcie w zaakceptowaniu choroby przez dzieci, ich bliskich i otoczenie.
Podejmowane działania to, m.in. inspirowanie zmian w systemie prawnym, udzielanie bezpośredniej pomocy prawnej i materialnej swoim członkom, organizowanie badań przesiewowych, wyposażanie gabinetów szkolnych i lekarzy pierwszego
kontaktu w gleukometry, zestawy Glukagonu, literaturę fachową, a także inicjatywy
zmierzające do poprawy zaopatrzenia rynku w leki i inne niezbędne towary. Stowarzyszenie organizuje rehabilitację i wypoczynek osób chorych, a także grupy wsparcia i pomoc społeczną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Wraz
z innymi stowarzyszeniami i kołami z całej Polski, Stowarzyszenie powołało Ogólnopolską Federację Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym Na Cukrzycę.
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Stowarzyszenie „Źródło”
Osób Niepełnosprawnych Umysłowo
ich Rodzin i Przyjaciół

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Lubelski Oddział Regionalny

M

ul. Narutowicza 54
20-016 Lublin
51°14’31.59”N, 22°33’20.08”E

AHEEEHAPKDJACPHEGPAHEEEHA
BNFFFNBPEDNHIOFPBPBNFFFNB
KGIGHBFOAOMEBAPAPDEKADIDN
PCPPEDFIAALFJHJIFPFEJAKIF
MFFFFNEHKKNNHGDOAHFHAIBOE
APBBBPAPCKKGBNDBBBDHFMKIA
HHHHHHHPPPHHPPHPHHHPHHPPH

tel. 81 532 35 16
tel./fax 81 532 39 43
tpdlublin@interia.pl
www.tpd.lublin.pl

isją Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie i bezpieczeństwo. Organizuje turnusy rehabilitacyjne, kolonie zdrowotne, półkolonie, prowadzi działalność charytatywną,
udziela pomocy rzeczowej rodzinom w trudnej sytuacji materialnej. Działające przy
Towarzystwie Centrum Rodziny i Praw Dziecka zajmuje się prowadzeniem społecznego rzecznictwa praw dziecka, podejmuje interwencje w sprawach dzieci, reprezentuje interesy dziecka i rodziny, za ich zgodą, przed różnymi instytucjami. Prowadzi
także poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. W ramach Środowiskowego Ogniska Wychowawczego udzielana jest rodzicom pomoc w sprawowaniu opieki, wychowaniu, kształceniu, leczeniu i terapii dzieci. Przy Towarzystwie działa Koło Pomocy Dzieciom z Niepełnosprawnością Intelektualną, al. Racławickie 24, tel. 81 533 05
68 oraz Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą na ul. Hipotecznej 4. Organizacją nadrzędną Lubelskiego Oddziału Regionalnego jest Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Zarząd Główny, z siedzibą przy Krakowskim Przedmieściu 6 w Warszawie.
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Zrzeszenie Studentów
Niepełnosprawnych UMCS
„Alter Idem”

Z

Dom Studencki „Babilon”
ul. Radziszewskiego 17/9
20-036 Lublin
51°14’45.49”N, 22°32’12.04”E

AHEEEHAPODNFCFGPIEAPBPAHEEEHA
BNFFFNBPIOBGMHALILBPJPBNFFFNB
KEEMINFLJPGGMOKBCNOILLDANALKI
JOMLCNFEHNEBFPAPGPMABJBDNKPMA
KKDGFFFLFCBGIFPOAJOBKLBBPKPCA
MNFNNFEHLPDMGPOJCLKCAHFHADPKI
APBBBPAPMBNMLKPNGNODEBHHACLBF
HHHHHHHPPPHHHPHPHPPPHHPPPPPPH

tel. 883 170 440
alteridem.umcs@gmail.com
www.alteridemumcs.wordpress.com

rzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” jest organizacją studencką zrzeszającą na równych prawach studentów niepełnosprawnych i pełnosprawnych, wszystkich rodzajów studiów i kierunków Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Głównym celem Zrzeszenia jest integracja studentów
z niepełnosprawnościami z grupą rówieśniczą, łamanie stereotypów i kreowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych. Zrzeszenie mobilizuje studentów niepełnosprawnych do działalności społecznej, naukowej, sportowej i kulturalnej. Podejmuje
działania mające na celu likwidację barier społecznych, komunikacyjnych i architektonicznych. Współorganizuje kursy, szkolenia, wyjazdy adaptacyjne. Reprezentuje interesy
studentów z niepełnosprawnościami przed władzami rektorskimi i innymi jednostkami
uczelni oraz współpracuje z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS, Samorządami Studenckimi i organizacjami z innych uczelni o podobnym profilu działania.

Związek Stowarzyszeń
Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych

AHEEEHAPOLKGFNBNMPAHEEEHA
BNFFFNBPICFLAKBOMPBNFFFNB
JHDLKJFKOGNGIFMIEPDAODPKI
CGKPNMFHDLONPEDJDKBFNALKA
MNFFNFEHDCGHKDCOAHFHAAPLA
APBBBPAPMHLMIPAHGBHCAAJBF
HHHHHHHPPPHPHPHPHHPPPHPPH

ul. Krakowskie Przedmieście 53
(wejście od ul. Krótkiej)

Z

tel./fax 81 534 70 04
20-076 Lublin biuro@flop.lublin.pl
51°14’52.25”N, 22°33’10.0”E www.flop.lublin.pl

wiązek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP)
skupia 35 organizacji pozarządowych z Lublina i terenu województwa lubelskiego (stan na 8.11.2013 r.). Podejmuje działania tam, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu i wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów organizacji wobec władz samorządowych i innych podmiotów społecznych. Podstawowym celem
FLOP jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie województwa oraz realizowanie wspólnych przedsięwzięć. Do zadań FLOP należą w szczególności: współtworzenie dobrych warunków
rozwoju inicjatyw społecznych, tworzenie banku informacyjnego o tych inicjatywach,
integrowanie środowisk organizacji pozarządowych, inicjowanie działań na rzecz
aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, a także monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych.
FLOP prowadzi również Biuro Doradztwa i Kariery dla osób niepełnosprawnych.
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Pozostałe organizacje
Lp

Nazwa organizacji

1

Europejski Dom Spotkań
- Fundacja Nowy Staw

2

Fundacja Wszyscy Razem

3

Fundacja Dom Dzieci Benjamin

4

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła

5

Fundacja Działań Edukacyjno
– Społecznych „Od nowa”

6

Fundacja GODNE ŻYCIE

7

Fundacja na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy

8

Fundacja na rzecz Wspierania Osób Starszych i
Niepełnosprawnych “Empatia”

9

Fundacja
Na Rzecz Zwalczania Kleszczy
i Profilaktyki
w Chorobach Odkleszczowych

10

Fundacja Rozwiń Skrzydła

11

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Dane teleadresowe
Plac Marii Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin
51°14'40.41"N, 22°32'31.48"E
tel. 81 534 61 91
eds@eds-fundacja.pl, www.eds-fundacja.pl
ul. Lucyny Herc 4, 20-328 Lublin
51°13'42.63"N, 22°36'12.52"E
tel. 81 744 19 13, fax 81 745 81 60
ul. Zbożowa 22 A, 20-827 Lublin
51°16'15.09"N, 22°30'15.65"E
tel. 81 746 67 60, 81 746 69 63
fundacjaddb@wp.pl
ul. Nowy Świat 39/6, 20-418 Lublin
51°13'27.37"N, 22°33'28.15"E
tel. 81 747 10 75, 663 286 554
jazal4@wp.pl, www.dwaskrzydlaaniola.pl
ul. P. Gojawiczyńskiej 44, 20-827 Lublin
51°15'53.24"N, 22°30'29.52"E
tel. 81 479 39 24, 665 050 259, monika.zielinska44@wp.pl, www.fundacjaodnowa.eu
ul. Biernackiego 22, 20-089 Lublin
51°15'19.15"N, 22°33'52.77"E
tel. 81 748 20 00
gz@fundacja.org.pl, www.fundacja.org.pl
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Foniatrii i Audiologii, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
51°15'34.27"N, 22°34'3.46"E
ul. Juranda 7, 20-629 Lublin
51°14'19.82"N, 22°31'15.88"E
tel. 601 810 827
ul. Witolda Chodźki 5/74, 20-093 Lublin
51°15’40.35”N, 22°34’0.1”E
fundacja@kleszcze.pl, www.kleszcze.pl
ul. Rybna 7, 20-114 Lublin
51°14'55.32"N, 22°34'3.9"E
tel. 81 448 00 57, biuro@rozwinskrzydla.org,
www.rozwinskrzydla.org
ul. Lubartowska 74A, 20-094 Lublin
51°15'29.66"N, 22°34'18.26"E
tel. 81 710 19 00, fax 81 710 19 01
biuro@fundacja.lublin.pl, www.fundacja.lublin.pl
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Lp

Nazwa organizacji

12

Fundacja Rozwoju Ortopedii
Dziecięcej i Ochrony Dzieci
przed Kalectwem "O Zdrowe
Dziecko" im. Profesora Stanisława
Piątkowskiego

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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Dane teleadresowe

ul. Chodźki 2, 20-093 Lublin
51°15'36.57"N, 22°33'42.15"E

ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin
51°14'20.29"N, 22°34'35.2"E
Fundacja S.O.S Ziemi Lubelskiej
tel./fax 81 748 52 10, tel. 81 746 41 04
soslublin@wp.pl, www.fundacjasos.lublin.pl
ul. J. Bema 1/5, 20-045 Lublin
51°14'49.70"N, 22°32'10.35"E
Katolickie Stowarzyszenie
tel./fax 81 441 10 31
Civitas Christiana
lubelski@civitaschristiana.pl, www.lubelski.
civitaschristiana.pl
ul. Krakowskie Przedmieście 1, 20-002 Lublin
Katolickie Stowarzyszenie
51°14'51.64"N, 22°33'56.19"E
Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej
ksm@gmail.com, www.ksm.lublin.pl
ul. Zamojska 20/18a, 20-105 Lublin
51°14'27.31"N, 22°34'12.72"E
Klub Sportowy Pamara Boccia
tel. 502 591 357
kspamaraboccia@onet.pl, www.pamara.y0.pl
ul. Narutowicza 54, 20-016 Lublin
Lubelski Ośrodek Samopomocy
51°14'31.74"N, 22°33'20.26"E
LOS
tel./fax 81 743 66 13
los@los.lublin.pl, www.los.lublin.pl
Polska Fundacja Ośrodków
ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
Wspomagania Rozwoju
51°14'46.896"N, 22°35'55.68"E
Gospodarczego "OIC Poland"
tel. 81 710 46 30, fax 81 746 13 24
z siedzibą w Lublinie
sekretariat@oic.lublin.pl, www.oic.lublin.pl
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin
Polski Czerwony Krzyż
51°14'2.04"N, 22°35'21.41"E
Oddział Lubelski
tel. 81 532 08 27
lublin@pck.org.pl, www.lublin.pck.pl
ul. Puchacza 8, 20-323 Lublin
Polski Komitet Pomocy Społecznej 51°14'0.347"N, 22°35'25.76"E
- Zarząd Okręgowy w Lublinie
tel./fax 81 744 89 47
pkps.lublin@op.pl
al. Kraśnicka 2A, 20-718 Lublin
Polskie Stowarzyszenie
51°14'55.35"N, 22°31'15.63"E
Muzykoterapeutów
muzykoterapia@wp.pl, www.arteterapia.pl
ul. Peowiaków 10, 20-007 Lublin
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów
51°14'47.94"N, 22°33'32.94"E
i Animatorów KLANZA
tel./fax 81 534 65 83, lublin@klanza.org.pl, www.
Koło w Lublinie
lublin.klanza.eu

Lp

Nazwa organizacji

23

Polskie Stowarzyszenie Terapii
Przez Sztukę

24

Polskie Towarzystwo Stomijne
POL-ILKO Oddział w Lublinie

25

Razem – Fundacja Onkologii
Lubelskiej

26

Stowarzyszenie Bliżej Siebie

27

Stowarzyszenie „Być Bliżej”

28

Stowarzyszenie Chorych na
Fenyloketonurię PKU - Lublin

29

Stowarzyszenie Integracji
Międzypokoleniowej

30

Stowarzyszenie „Jesteśmy kroplą”

31

Stowarzyszenie Niewidomych
Cywilnych Ofiar Wojny – Oddział
Lublin

32

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia
Chorych na Serce i Układ Krążenia

33

Stowarzyszenie Pomocy
Chorym na Białaczkę

34

Stowarzyszenie Pomocy
im. św. Ojca Pio

Dane teleadresowe
al. Kraśnicka 2A, 20-718 Lublin
51°14'55.35"N, 22°31'15.63"E
biuro@arteterapia.pl, www.arteterapia.pl
Adres korespondencyjny: Stanisław Majewski,
ul. Obrońców Pokoju 11/VI, 21-017 Łęczna
51°17'43.51"N, 22°53'29.43"E
tel. 501 59 39 45
lublin@polilko.pl, www.polilko.pl
ul. K. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
51°15'29.34"N, 22°34'1.52"E
tel. 517 257 944
fundacja@cozl.pl, www.fundacja-razem.pl
ul. Kosmonautów 78, 20-358 Lublin
51°13'44.01"N, 22°35'23.93"E
tel. 81 466 55 71, wew 10
stow@blizejsiebie.lublin.pl, www.blizejsiebie.
lublin.pl
ul. Boczna Rusałki 5, 20-103 Lublin
51°14'22.16"N, 22°34'7.28"E
tel. 506 635 567, byc.blizej@wp.pl
ul. Rafała Krajewskiego 14, 20-728 Lublin
51°14'36.09"N, 22°30'0.82"E
tel. 514 775 010
ul. Głowackiego 26, 20-060 Lublin
51°15'11.33"N, 22°32'14.49"E
ul. Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
51°15'7.811"N, 22°32'39.3"E
Prezes Anna Dąbrowska – tel. 502 783 670
ul. Leszczyńskiego 23, 20-06 Lublin
51°15'7.811"N, 22°32'39.3"E
tel. 533 20 71, 81 525 43 72
al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
51°14'22.84"N, 22°30'13.53"E
tel. 81 525 73 97, 602 476 466
ul. Staszica 11, 20-081 Lublin
51°15'0.432"N, 22°33'48.54"E
tel. 81 534 64 42, fax 81 532 01 49
hematologia_lublin@wp.pl, www.klinika.hematoonkologia.pl/stowarzyszenie.html
ul. Leszczyńskiego 23, pokój nr 206
20-068 Lublin
51°15'7.811"N, 22°32'39.3"E
tel. 81 756 12 55, 507 807 907
info@pomocpio.org.pl, www.pomocpio.org.pl
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Lp

Nazwa organizacji

Dane teleadresowe

35

Stowarzyszenie Przyjaciół
Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego Nr 1 w Lublinie
Pomocna Dłoń

ul. Aleja Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin
51°16'13.29"N, 22°34'32.05"E
tel. 81 747 66 68, wew 11, 81 747 50 75

36

Stowarzyszenie
Słuchaj Patrz Pomagaj

37

Stowarzyszenie Wyrównywania
Szans Radość

ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
51°15'7.811"N, 22°32'39.3"E
tel. 518 865 111
kontakt@spp.vxm.pl, www.spp.vxm.pl
tel. 504 028 407, stowarzyszenie.radosc1@wp.pl,
www.stowarzyszenie-radosc.lublin.pl

38

Towarzystwo Pomocy
Głuchoniewidomym Jednostka
w Lublinie

ul. Stanisława Leszczyńskiego 23, 20-068 Lublin
51°15'7.811"N, 22°32'39.3"E
bkrzych@tpg.org.pl

NOTATKI

rozdział 4. Zatrudnienie
4.1. Urzędy Pracy
1. Miejski Urząd Pracy w Lublinie
2. Powiatowy Urząd Pracy
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
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87
88

4.2. Biura Karier i Agencje Zatrudnienia
1. Agencja Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych
Fundacji Aktywnej Rehabilitacji FAR
2. Agencja Zatrudnienia Fuga Mundi
3. Biuro Doradztwa i Kariery dla Osób z Niepełnosprawnościami
4. Biuro Karier i Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych
LFOON-SW

89

4.3. Zakłady Pracy Chronionej
1. Biuro Detektywistyczne Mirosław Flis
2. Firma Cukiernicza „Solidarność” Sp. z o. o.
3. MUSI Lublin Sp. z o. o.
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Markopol” Sp. z o. o.
5. Spółdzielnia Niewidomych im. Modesta Sękowskiego – ZPCh

90
90
90
90
91

4.4. Spółdzielnie Socjalne
1. Lubelska Spółdzielnia Socjalna „Koziołek”
2. Platforma Aktywności Spółdzielnia Socjalna
3. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „AS”
4. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Feniks”
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91
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Miejski Urząd Pracy
w Lublinie

M

ul. Niecała 14
20-080 Lublin
51°15’5.26”N, 22°33’36.8”E

tel. 81 466 52 00
fax 81 466 52 01
mup@mup.lublin.pl
www.mup.lublin.pl

iejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje, przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań, politykę państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Oprócz zadań wynikających
z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podejmuje liczne inicjatywy, które są ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. MUP jest inicjatorem powstania Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Społecznego, którym od maja 2011 r. koordynuje oraz
Klubu Pracodawców. Celem tych inicjatyw jest budowanie sieci partnerstwa, współpracy i wsparcia na lokalnym rynku pracy. W ramach rehabilitacji zawodowej MUP udziela
pomocy w zakresie: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, stażu, prac
interwencyjnych, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. W sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych należy kontaktować się: 81 466 52 52, pokój 1 (parter) oraz pokój 112 (I piętro)
w godz. 7.45-15.00. Informacja: 81 466 52 51, 81 466 52 52.
Powiatowy Urząd Pracy

T

ul. Mełgiewska 11
20-954 Lublin
51°14’40.91”N, 22°37’19.6”E
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tel. 81 745 18 15, 16, 17, 81 749 66
36, 81 745 19 01; fax wew. 222
urzad@puplublin.pl, lul1@praca.
gov.pl; www.puplublin.pl

erytorialnym zakresem działania PUP jest obszar Powiatu Lubelskiego, to jest
16 jednostek samorządowych. W skład PUP Lublin wchodzą Filie w Bełżycach
i w Bychawie. W PUP w Lublinie obsługiwane są osoby zameldowane na terenie
gmin: Garbów, Głusk, Jastków, Konopnica, Niemce, Wólka Lubelska. W ramach PUP
działa Centrum Aktywizacji Zawodowej, które realizuje podstawowe usługi rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu
pracy, szkolenia wspierane instrumentami rynku pracy tj. pracami interwencyjnymi, robotami publicznymi, stażami, przygotowaniami zawodowymi dorosłych, środkami na
podjęcie działalności gospodarczej czy refundacją kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowisk pracy dla kierowanych bezrobotnych oraz tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych. Interesanci przyjmowani są w godz. 8.00-14.00.
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4.2. Biura Karier i Agencje Zatrudnienia
Lp Nazwa
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Opis działalności

Agencja Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych
Fundacji FAR wspiera osoby niepełnosprawne na rynku
al. Kraśnicka 127/129 prac, m.in. poprzez realizację projektów z funduszy UE.
(p.1, II piętro)
Aktualnie prowadzi trzy projekty: „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”, dla nieaktyw20-718 Lublin
nych zawodowo osób z niepełnosprawnością ruchową
51°14’19.13”N,
22°29’49.01”E
w stopniu znacznym, lub umiarkowanym ze sprzężeniem;
Projekt „Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek
tel./fax 81 526 10 24 pracy” adresowany do osób niepełnosprawnych w stopniu
biuro.lubelskie@far. znacznym oraz umiarkowanym ze sprzężeniem w wieku 1630 lat oraz Projekt „Wsparcie osób z rzadko występującymi
org.pl
www.far.org.pl/lubel- niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościaskie.html
mi sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy”. Biuro czynne
jest: poniedziałek-środa i piątek 8.00-16.00, czwartek 10.0018.00.

Agencja Pośrednictwa Pracy dla Osób
Niepełnosprawnych Fundacji Aktywnej
Rehabilitacji FAR

1

Dane teleadresowe

4

Agencja Zatrudnienia Fuga Mundi

W

ojewódzki Urząd Pracy w Lublinie realizuje zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, a w szczególności łagodzenia skutków
bezrobocia, wspierania zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy. Do zadań WUP należy, m.in. określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu
do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu
działań na rzecz zatrudnienia; podział posiadanych środków Funduszu Pracy na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych; opracowywanie analiz i badań rynku pracy. WUP współdziała z wojewódzką
radą zatrudnienia; programuje i wykonuje zadania realizowane przy współfinansowaniu
Europejskiego Funduszu Społecznego; koordynuje na terenie województwa realizację
programów aktywizacji zawodowej finansowanych z Funduszu Pracy. Zielona Linia
19524 - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia (infolinia płatna).

Biuro Doradztwa i Kariery dla
Osób z Niepełnosprawnościami

tel. 81 463 53 00, fax 81 463 53
ul. Obywatelska 4
05; sekretariat@wup.lublin.pl
20-092 Lublin
luwu@praca.gov.pl
51°15’31.17”N, 22°34’16.39”E
www.wup.lublin.pl

Lp Nazwa

Biuro Karier i Agencja Zatrudnienia dla
Osób Niepełnosprawnych LFOON-SW

Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

AHEEEHAPJPLNADOHPPAHEEEHA
BNFFFNBPNCAHELFHBPBNFFFNB
KBFALBFMJBMIEBLOLKPLMNECO
BCMDOJFEIADGFLCLMDDIADDED
EFNFNFEHCHINFMFGAHFHACBJJ
APBBBPAPIJJJBHDPFAAGBEOJL
HHHHHHHPPPPHPHHPPPHPPPHHH

Dane teleadresowe

ul. Krochmalna 13/1
20-401 Lublin
51°13’41.01”N,
22°33’23.75”E
tel. 81 534 82 90
fax 81 534 82 95
praca@ffm.pl
www.praca.ffm.pl

ul. Krakowskie
Przedmieście 63,
20-076 Lublin
51°14’52.29”N,
22°33’10.72”E
tel. 81 534 70 04,
881 58 54 50
biuro@flop.lublin.pl
dik_lublin@wrzos.
org.pl www.wrzos.
org.pl
ul. Stanisława
Leszczyńskiego 23/14,
20-068 Lublin
51°15’7.883”N,
22°32’39.26”E
tel. 81 533 10 22,
81 532 83 46,
513 046 881
lfoon.lublin@gmail.
com
www.biurokarieron.
lublin.pl,
www.lfoon.lublin.pl

Opis działalności
W
ramach
Agencji
Zatrudnienia
dla
Osób
Niepełnosprawnych Fuga Mundi świadczone są podstawowe
usługi rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego,
pośrednictwa pracy na terenie kraju, za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich oraz doradztwa
personalnego. Świadczona jest także pomoc psychologiczna
i prawna, poradnictwo w zakresie rehabilitacji zawodowej
i rozwoju zawodowego, wsparcie w podejmowaniu wolontariatu, doradztwo zawodowe oraz wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej
oraz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
Agencja czynna jest: poniedziałek-piątek w godz. 8.0016.00.
Biuro Doradztwa i Kariery dla Osób z Niepełnosprawnościami w Lublinie przy Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych świadczy bezpłatne
usługi: doradcy zawodowego, pośrednika pracy, oraz psychologa. Istnieje również możliwość skorzystania z warsztatów aktywizujących oraz szkoleń zawodowych. Godziny
pracy biura: poniedziałek-piątek 7.30-15.30. Biuro działa
w ramach projektu „Doradztwo i Kariera – sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami”, realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków
Organizacji Socjalnych WRZOS we współpracy z FLOP
(planowany termin zakończenia projektu 31.03.2015).
Biuro Karier i Agencja Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych w ramach Lubelskiego Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki realizuje projekty mające na celu rozwój przedsiębiorczości i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Świadczy usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, pomoc w wyborze zawodu
lub kierunku kształcenia, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, indywidualną pracę z każdą osobą (psycholog,
doradca zawodowy, pośrednik pracy). Dla pracodawcy:
konsultacje w zakresie przepisów dotyczących zatrudniania
osób niepełnosprawnych, organizowanie spotkań pracodawców z pracownikami, przybliżanie elementów zatrudnienia i problematyki niepełnosprawności. Biuro czynne
jest: poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00.
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ul. Gospodarcza 25
20-211 Lublin
51°14’55.53”N,
22°36’18.14”E
tel. 81 710 42 02
fax 81 746 16 14
sekretariatsolidarnosc@colian.pl
www.solidarnosc.pl

Firma Cukiernicza „Solidarność” działa od 1952 r. Łącząc
tradycję z nowoczesnością zarządzania, wykreowała silną
markę, dzięki której zajmuje dzisiaj liczącą się pozycję na
bardzo konkurencyjnym rynku. Największym kapitałem
firmy jest jakość jej produktów, która została osiągnięta
dzięki nowoczesnym technologiom produkcji i własnym
recepturom. Produkty wyróżniają się niezliczoną ilością
smaków oraz estetyczną i atrakcyjną szatą graficzną opakowania. Wielokrotnie były nagradzane w prestiżowych konkursach w Polsce i zagranicą.

Firma MUSI Lublin specjalizuje się w sprzedaży i produkcji wyrobów ortopedyczno-rehabilitacyjnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym łagodzenie przebiegu
chorób, kompensowanie urazów lub aktywną rehabilitację.
Zapewnia kompleksową obsługę w zakresie wykonawstwa i doboru sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.
tel. 81 747 48 02, 81 W ramach umowy z NFZ realizuje zlecenia na zaopatrzenie
747 11 85, fax 81 747 ortopedyczno-rehabilitacyjne, w tym obuwie ortopedyczne,
protezy kończyn dolnych i górnych, gorsety i sznurówki or71 14
topedyczne, kołnierze ortopedyczne, materace i poduszki
mark@musi.lublin.pl przeciwodleżynowe, sprzęt lokomocyjny - wózki inwalidzbiuro@musi.lublin.pl kie, balkoniki i podpórki, indywidualne przedmioty pioniwww.musi.lublin.pl
zujące, kule łokciowe, laski inwalidzkie.

5

tel. 81 533 73 00
fax 81 533 73 05
biuro@markopol.
com.pl
www.markopol.com.
pl

Firma Markopol zajmuje się dystrybucją artykułów gospodarstwa domowego zarówno polskich jak i zagranicznych
producentów. Obsługuje sieci handlowe, gastronomię,
sklepy oraz indywidualnych odbiorców. Posiada duże doświadczenie w swojej branży oraz wykwalifikowaną załogę.
W bogatej ofercie znajdują się m.in.: szkło renomowanej
firmy Walher Glas, sztućce, noże, serwisy obiadowe oraz
serwisy kawowe. Do dyspozycji klientów jest hala samoobsługowa o powierzchni 2000 m² oraz doświadczony zespół
przedstawicieli handlowych i sprzedawców.

ul. Głowackiego 35
20-060 Lublin
51°15’13.60”N,
22°32’17.98”E
tel. 81 442 75 20,
81 422 75 00,
fax 81 442 75 21
www.lsn.pl
wtz@lsn.pl info@
lsn.pl"

Opis działalności
LSN Lublin to renomowany producent wyrobów elektrotechnicznych i motoryzacyjnych. Obecnie firma zatrudnia
ok 200 osób. Nową dziedziną działalności jest produkcja
pieczątek samotuszujących i wyciskowych (suchych). Firma stale udoskonala technologie produkcji i unowocześnia
park maszynowy. Dysponuje doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną i zarządzającą, co
umożliwia w pełni odpowiadać na potrzeby klientów oraz
systematycznie podnosić poziom ich obsługi.

4.4. Spółdzielnie Socjalne
Lp Nazwa

1

ul. Magnoliowa 2
20-143 Lublin
51°15’55.58”N,
22°34’25.46”E

ul. Bohaterów Monte
Cassino 53
20-705 Lublin
51°14’44.23”N,
22°30’22.06”E

Dane teleadresowe

Spółdzielnia Niewidomych
im. Modesta
Sękowskiego – ZPCh

Firma działa od 1 kwietnia 1991 roku, jako Zakład Pracy
Chronionej od 2001 roku, na rynku związanym z ochroną
osób i mienia, usługami detektywistycznymi, a także produkcją w branży włókienniczej i odzieżowej. Świadczy usługi na terenie całego kraju w zakresie: usług detektywistycznych, ochrony osobistej, stacjonarnej ochrony obiektów,
kontroli zewnętrznej obiektów, sporządzania planów ochrony. Szyje między innymi ubrania robocze, w tym odzież dla
tel. 81 740 18 99
służb ochrony. Firma jest członkiem zwyczajnym Polskiego
fax 081 740 18 97
Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, właściciel
biuro@flis-ochrona.pl firmy zaś przez wiele lat był członkiem Lubelskiego Forum
www.flis-ochrona.pl Pracodawców i Regionalnej Izby Gospodarczej. Firma zatrudnia około 30 osób.
ul. Kolorowa 24/47
20-802 Lublin
51°15’6.048”N,
22°31’8.79”E

Lp Nazwa

2

3

Lubelska Spółdzielnia
Socjalna „Koziołek”

Opis działalności

Platforma Aktywności
Spółdzielnia Socjalna

Firma Cukiernicza
„Solidarność” Sp. z o. o.

Dane teleadresowe

Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna „AS”

3

MUSI Lublin Sp. z o. o.

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Markopol” Sp. z o. o.

1

Biuro Detektywistyczne Mirosław Flis

Lp Nazwa

4.3. Zakłady Pracy Chronionej

Dane teleadresowe
ul. Droga Męczenników Majdanka 26
20-319 Lublin
51°13’56.45”N,
22°35’22.9”E
tel./fax 81 459 20 00
lss.koziolek@gmail.
com
www.lsskoziolek.pl

Opis działalności
Spółdzielnia „Koziołek” jest pierwszą spółdzielnią socjalną
na Lubelszczyźnie. Jej misją jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w powrocie do społeczeństwa i na rynek pracy. Obecnie nie zatrudnia osób niepełnosprawnych. Jest spółdzielnią wielobranżową, świadczy
usługi remontowo-budowlane, porządkowe, usługi opiekuńcze nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, prowadzi również biuro rachunkowe. Dodatkową
działalnością jest sklep z tanimi produktami - chemią gospodarczą i kosmetykami.

Platforma Aktywności jest spółdzielnią wielobranżową skuul. Montażowa 18/23,
piającą obecnie 10 osób. Członkiem spółdzielni jest także
20-214 Lublin
osoba niepełnosprawna, która czynnie współtworzy kapitał
51°14’54.63”N,
firmy. Spółdzielnia wykonuje zlecenia z branży: cukierni22°35’51.10”E
czo-piekarniczej, budowlano-remontowej, rehabilitacyjnej,
handlowej - m.in. prowadzi sklep harcersko-turystyczny.
tel./fax 535 541 877
Celem działań członków i współpracowników spółdzielni
spoldzielniapass@
jest stworzenie dobrej atmosfery pracy i efektywne wykointeria.pl
rzystanie ich naturalnych zasobów.
ul. Głowackiego 35
lok. 28
20-060 Lublin
51°15’13.75”N,
22°32’17.80”E

Spółdzielnia „AS” działa od 2012 roku. Obecnie zrzesza
9 członków. Główną branżą, w której działa są usługi remontowo-budowlane ze specjalnością prac wykończeniowych
metodą MultiFinisch. Drugą wiodącą branżą jest sprzątanie
pomieszczeń biurowych, mieszkań, domów, posesji, pranie
tel. 793 621 747
dywanów i tapicerek samochodowych. Spółdzielnia zajmubiuro@as-spoldziel- je się również czyszczeniem i pielęgnacją nagrobków oraz
nia.pl
opieką nad osobami starszymi. Kolejną dziedziną jest fizjowww.as-spoldzielnia. terapia, głównie masaże relaksacyjne i lecznicze.
pl
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Wielobranżowa Spółdzielnia
Socjalna „Feniks”

Lp Nazwa

Dane teleadresowe

Opis działalności

Spółdzielnię „Feniks” tworzy 5 członków. Obecnie nie zatrudnia osób niepełnosprawnych. Świadczy profesjonalne
usługi w zakresie ochrony mienia, usługi portierskie, sprzątanie oraz pielęgnację terenów zielonych. W ramach umowy z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy
Chorym Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja”, spółdzielnia zajmuje się ochroną obiektów należących do Stowarzyszenia na terenie miasta Lublin. Nową branżą jest wyrób
tel. 81 473 66 10, 882
pieczątek, stempli, szyldów oraz wizytówek. W przyszłości
149 795
planowane jest świadczenie usług odśnieżania dużych pobiuro@feniks.lublin.pl
wierzchni, a także współpraca z osobami niepełnosprawnywww.feniks.lublin.pl
mi.
ul. Pawia 7
20-421 Lublin
(biuro oraz Punkt
Obsługi Klienta)
51°13’36.91”N,
22°34’11.97”E

W

arsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat jest ważnym ogniwem w procesie rehabilitacji zawodowej. Duże znaczenie przywiązuje się tu
do aspektu społecznego funkcjonowania zawodowego, ale też do nabywania umiejętności czysto zawodowych. Terapię prowadzi się na podstawie indywidualnych programów rehabilitacji, formułowanych przez radę programową warsztatu. Realizację
indywidualnych programów i efekty rehabilitacji ocenia również rada programowa
warsztatu. O przyjęcie do placówki mogą ubiegać się osoby, które posiadają w orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej/warsztacie terapii zajęciowej.
Zgłoszenia osób do uczestnictwa w warsztacie przyjmuje i zatwierdza – w uzgodnieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, podmiot prowadzący warsztat.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t.: Dz.U.
z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 63, poz. 587).

4.5. Zakłady Aktywności Zawodowej
Zakład Aktywności Zawodowej
przy Charytatywnym Stowarzyszeniu
Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”

AHEEEHAPNHONEACONJIDHPAHEEEHA
BNFFFNBPBHEKIHMLADFLNPBNFFFNB
MCIJCPFLHBIODPJLAKIIGFKADMFLJ
LMJMOJFEHLODHMCMIEOOHCKLKMJGJ
EEEJGNFKPNMNADEHJOHDJNNBIKJDB
MNFNFNEHLOHCJBOAKDJEAHFHAFJFI
APBBBPAPGHPENJJEGMJFDBHGGFJIM
HHHHHHHPPPHPHHPPPHPPPPHHPHPHP

ul. Głuska 145 tel. 81 751 95 01, 81 751 95 61
20-385 Lublin zazmisericordia@gmail.com
51°11’39.15”N, 22°35’46.5”E www.misericordia.org.pl
Jednostka prowadząca: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, tel./fax 81 744 47 33

Z

akład Aktywności Zawodowej został utworzony w 2009 roku przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Misericordia w Lublinie, które od ponad
dwudziestu lat pomaga osobom niepełnosprawnym, głównie z zaburzeniami
psychicznymi. Jest to kolejnym etap w kompleksowym systemie wsparcia dla tych osób.
W firmie zatrudnionych jest 45 osób, w tym 34 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, które osiągnęły już odpowiedni poziom rozwoju społecznego i są zdolne do świadczenia pracy. W ZAZ mogą pracować osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności bez względu na symbol niepełnosprawności oraz osoby z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności o symbolu 02P lub 01U. Firma oferuje profesjonalne usługi cateringowe. Osoby niepełnosprawne są zatrudnione w charakterze pomocy kuchennej, pracowników kawiarni oraz pracowników biurowych. Wykonują pracę w budynkach
przy ulicy Głuskiej 138 i Głuskiej 145 gdzie znajduje się stylowa kawiarnia Santiago Cafe.
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WTZ przy Charytatywnym
Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy
Chorym „Misericordia”

U

ul. Głuska 138
20-385 Lublin
51°11’30.33”N, 22°35’49.99”E

AHEEEHAPNHONEACONJIDHPAHEEEHA
BNFFFNBPBHEKIHMLADFLNPBNFFFNB
MCIJCPFLHBIODPJLAKIIGFKADMFLJ
LMJMOJFEHLODHMCMIEOOHCKLKMJGJ
EEEJGNFKPNMNADEHJOHDJNNBIKJDB
MNFNFNEHLOHCJBOAKDJEAHFHAFJFI
APBBBPAPGHPENJJEGMJFDBHGGFJIM
HHHHHHHPPPHPHHPPPHPPPPHHPHPHP

tel. 81 759 92 99, fax 81 744 47 33
www.misericordia.org.pl
stowarzyszenie@misericordia.org.
pl, wtzmisericordia@interia.pl

czestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej „Misericordia” są w większości osoby
z niepełnosprawnością psychiczną. Terapia zajęciowa prowadzona jest w 7 pracowniach: gospodarstwa domowego I, gospodarstwa domowego II, pracowni
krawieckiej i prac ręcznych, multimedialno-artystycznej, poligraficzno-komputerowej,
techniczno-stolarskiej, wikliniarskiej i rękodzieła artystycznego. Uczestnicy uczą się
układania jadłospisów, gotowania, pieczenia, dekoracji stołów oraz racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego. Poznają technologie obróbki drewna i wykonują
przedmioty z drewna. Szyją i haftują, poznają różne techniki plastyczne następnie wykonują przedmioty artystyczne i użytkowe. Uczą się obsługi komputera, urządzeń poligraficznych, programów multimedialnych, a także grafiki komputerowej i zasad poligrafii.
Obsługują urządzenia multimedialne oraz sceniczne. Uczestnicy często wychodzą do
miasta, by korzystać z dóbr kultury i ćwiczyć umiejętności społeczne. W warsztacie cyklicznie odbywają się Jesienne Spotkania Bardów, Przeglądy Jasełkowe, andrzejki, bale
karnawałowe. Działa również Galeria INNA, w której prezentowane są prace plastyczne
osób niepełnosprawnych. Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony jest dla 35 osób.
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4.6. Warsztaty Terapii Zajęciowej
WTZ
przy Fundacji Teatroterapia Lubelska

U

4.6. Warsztaty Terapii Zajęciowej
AHEEEHAPHALJPNHHAOFOMPAHEEEHA
BNFFFNBPBLEDECBLFCEGAPBNFFFNB
MGCEADFDJOFPEBFPJPLDLLLCBKJPC
KCFKECFADANPGFIHDHNKLJJKIIFJL
PECEBOFKFKDMNOKDKNEKCJLLKCDHK
MFNNFNEPIFLCPDFMLAKAAHFHABFDD
APBBBPAPADDJLPFAFPJNGHEBFIHEH
HHHHHHHPPHPHPPHHHHPPPHHHPPHPP

ul. Jastrzębia 3 tel. 81 745 21 87
20-323 Lublin www.teatroterapia.lublin.pl
51°14’4.236”N, 22°35’19.82”E tln@teatroterapia.lublin.pl

czestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej Teatroterapia są osoby z różnymi
niepełnosprawnościami. Zajęcia prowadzone są w 5 pracowniach: żywego
planu i plastyki ciała, dekoracji i kostiumów, biblioterapii, działań środowiskowych, gospodarstwa domowego. Oprócz instruktorów terapii zajęciowej z uczestnikami pracują: psycholog i specjalista ds. rewalidacji, aktorzy, pedagodzy, muzycy,
plastycy oraz specjaliści innych dyscyplin. Teatroterapia to uniwersalna metoda interwencji pedagogicznej i psychologicznej, która posługuje się świadomie i celowo wiedzą o teatrze, narzędziami, technikami i środkami teatralnymi w pracy z ciałem aktora.
Celem jej jest stworzenie wspólnego dzieła teatralnego i wystawienie go dla publiczności. Spektakl daje możliwość otwarcia się i wypowiedzenia przez uzewnętrznienie
uczuć, wyobrażeń, odkrycie i pobudzenie do rozwoju drzemiących w każdym człowieku zdolności w wymiarze duchowym i intelektualnym, oraz wykorzystanie instynktu teatralnego do kreowania nowej rzeczywistości, w której osoba z upośledzeniem
umysłowym może sprawnie funkcjonować. Warsztat przeznaczony jest dla 25 osób.
WTZ przy Lubelskim Towarzystwie
Dobroczynności

U

U

ul. Wallenroda 2a tel./fax 81 442 22 22
20-607 Lublin www.ltd.org.pl
51°14’27.38”N, 22°31’32.07”E roztocze1@lublin.net.pl

ul. Rogowskiego 5
tel. 81 742 12 93
20-840 Lublin
zk.lublin@psouu.org.pl
51°15’26.78”N, 22°32’28.24”E

czestnikami WTZ są osoby z upośledzeniem umysłowym. Terapia prowadzona
jest w 5 pracowniach: gospodarstwa domowego, funkcjonowania społecznego, technik różnych, plastycznej, rękodzieła artystycznego. Uczestnicy uczą się
szycia na maszynie, wykonywania przedmiotów za pomocą różnych technik plastycznego przekazu, wykonywania ozdób i stroików sezonowych. Robią listy zakupów oraz
wykonują zakupy, gotują i obsługują urządzenia kuchenne. Uczą się załatwiać sprawy
urzędowe, konstruować i pisać pisma urzędowe, a także obsługiwać urządzenia biurowe. W warsztacie prowadzona jest również rehabilitacja fizyczna i terapia psychologiczna. Zatrudniony jest również pracownik socjalny. W zajęciach uczestniczy 25 osób.

AHEEEHAPHLBLOPNHEPAHEEEHA
BNFFFNBPBDJOBCBCJPBNFFFNB
NDHHGDFHODNJEPGDKLNAEONIF
HAPECKFJFKAAGNLIOEFKEFBAF
MFNNFNEPAOOCKLFLAHFHAFDBF
APBBBPAPAKJLFIGBGGDHDNHHI
HHHHHHHPPPHPHPHPPPPHPHHHH

czestnikami WTZ są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia prowadzona jest w 6 pracowniach terapii zajęciowej: kulinarnej, technik użytecznych,
poligraficzno-plastycznej, ceramicznej, ekologicznej, rękodzieła artystycznego.
W warsztacie organizowane są różnorodne treningi, m.in. porządkowy, higieny osobistej,
kulinarny, obsługi sprzętu AGD, korzystania z miejsc użyteczności publicznej i punktów
usługowych, interpersonalny, ekonomiczny. Prowadzone zajęcia z rehabilitacji ruchowej
sprzyjają poprawie sprawności fizycznej uczestników i rozwojowi ich zainteresowań sportowych. Uczestnicy WTZ korzystają również z indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem. Warsztat współpracuje z lubelskimi uczelniami, osiedlowym Domem Kultury,
biblioteką, pobliskim przedszkolem i szkołą podstawową. W zajęciach uczestniczy 30 osób.
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WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Lublinie

WTZ przy Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Lublinie

U

al. Spółdzielczości Pracy 65
20-147 Lublin
51°16’13.22”N, 22°34’31.94”E

AHEEEHAPAEGBDLMBPPAHEEEHA
BNFFFNBPEOIPFCBDEPBNFFFNB
NDEJENFFIFNLHNHGDICIFEHFA
KBGCGMFGALGBKIMGAADBPPLFA
MFFNFFEHBKFODEIBAHFHABPFA
APBBBPAPEOJFNDAKAFHFANLOF
HHHHHHHPPPPHPPPHHHHPHHPHH

tel. 81 748 18 66
www.sosw1.lublin.pl
wtzsoswnr1@wp.pl
poczta@sosw1.lublin.eu

czestnikami WTZ są w większości osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Do ich dyspozycji jest 6 pracowni: ceramiczna, gospodarstwa domowego, komputerowo-poligraficzna, stolarska, rękodzielnicza, plastyczna. Uczą
się tam wykonywania wyrobów z gliny, odlewów ceramicznych i gipsowych; przyrządzania i podawania posiłków, gotowania, pieczenia; prac konserwatorskich i renowacji sprzętów, drobnych prac remontowych; ręcznej obróbki drewna, prac modelarskich i snycerskich; wykonywania haftów, makram, kompozycji roślinnych, stroików
świątecznych, prac krawieckich i dziewiarskich; malowania na szkle, wykonywania
mozaik, ikon, rysunków, kolażu. Uczestnicy WTZ korzystają z zajęć choreoterapii, komputerowych, reedukacji, rehabilitacji ruchowej oraz treningów umiejętności
społecznych. Biorą udział w zawodach sportowych, spotkaniach integracyjnych, festynach oraz turnusach rehabilitacyjnych. Warsztat przeznaczony jest dla 30 osób.
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4.6. Warsztaty Terapii Zajęciowej

4.6. Warsztaty Terapii Zajęciowej

WTZ przy Spółdzielnii Niewidomych
im. M. Sękowskiego

U

ul. Głowackiego 35
20-060 Lublin
51°15’13.60”N, 22°32’17.98”E

tel. 81 442 75 03
fax 81 442 75 21
www.lsn.pl
wtz@lsn.pl

AHEEEHAPNMDDCPAHEEEHA
BNFFFNBPBKICEPBNFFFNB
JFKMGPFLFMDNLGNEBLBMO
ENNNNFEHLEJAEKLHBCJNG
APBBBPAPGBEOAHPKIJNDL
HHHHHHHPPPHHPHHHHPPPH

czestnikami WTZ są osoby z dysfunkcją wzroku - niewidome i niedowidzące
(dopuszcza się możliwość przyjmowania osób z innymi dysfunkcjami). Zajęcia
terapeutyczne odbywają się w 4 pracowniach: gospodarstwa domowego, działań
twórczych, rękodzieła artystycznego, techniczno-wikliniarskiej. Prowadzone są również
zajęcia z psychologiem i rehabilitantem ruchowym. W pracowniach uczestnicy ćwiczą
i doskonalą umiejętności kulinarne oraz czynności domowe np. sprzątanie, zmywanie,
drobne pranie, szycie i haftowanie. Zajmują się wyrobem szczotek (zamiataczy i zmiotek), zmywaków mop oraz wyrobem koszy wiklinowych. Wyrabiają maty samochodowe
z drewnianych kulek, biżuterię - korale, kolczyki, bransoletki. Filcują wełnę i robią z niej
drobne ozdoby. Ponadto niektórzy uczestnicy malują, rysują, haftują, robią na szydełku
i zajmują się szerzej pracami plastycznymi wykonywanymi różnymi technikami. Poza
działalnością typową dla danej pracowni odbywają się zajęcia usprawniające czytanie, pisanie, liczenie oraz czynności dnia codziennego. Warsztat przeznaczony jest dla 20 osób.
WTZ przy Stowarzyszeniu
na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo

U

U

ul. Doświadczalna 46 tel. 81 744 53 18
20-236 Lublin www.doswiadczalna.fm.interia.pl
51°13’35.71”N, 22°37’51.9”E doswiadczalna@poczta.fm

AHEEEHAPKMEGOMIDGONKIPAHEEEHA
BNFFFNBPEKBKNOIKIDIHJPBNFFFNB
PAOBDGFODNAJMPOAHELLLFHICGLCP
KOAJCPFMMMFOBPMFBLKFHPCLLGILB
PPMEJBFNFOCHGDDGMDABCOOGIDMKF
MNNFFNEHKIILDNJJEDKMAHFHAJDNP
APBBBPAPCJKCGEMNODKDDBHBFAKJM
HHHHHHHPPHHHPHHHPPPHHPPPPHPPP

ul. Gospodarcza 32 tel. 81 525 30 61
20-214 Lublin www.zrodlolublin.republika.pl
51°14’46.42”N, 22°36’1.90”E zrodlolublin@wp.pl

czestnikami WTZ im. Tadeusza Klimczaka są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywają się w 6 pracowniach: plastycznej, gospodarstwa
domowego, muzyczno-teatralnej, rękodzieła artystycznego, technicznej, technik różnych. W ramach terapii prowadzonej w warsztatach odbywają się zajęcia techniczne, kulinarne, krawieckie, dziewiarskie, teatralne i plastyczne. Uczestnicy warsztatów
mają zapewnioną też rehabilitację ruchową oraz opiekę psychologiczną i pedagogiczną.
Ze względu na szczególne uzdolnienia artystyczne osób niepełnosprawnych intelektualnie, dużą wagę przykłada się do terapii poprzez sztukę. Pod okiem fachowej kadry
powstają niepowtarzalne dzieła sztuki teatralnej i plastycznej, które można oglądać
m.in. w Galerii „Źródło” przy ul. Radzyńskiej 3. Warsztat przeznaczony jest dla 30 osób.

AHEEEHAPJDKNIDHMJKDEHPAHEEEHA
BNFFFNBPNLFDIOIKJGMDIPBNFFFNB
KADGKEFJLHDCJEFNMHKDJIJLKLDEL
CPNDAFFBFEBJOKMAGFIJNIKOOKBPJ
KEFOELFDMKBGPLCOOIBHJAODGGMKO
ENFFNFEHKHNBNKLHDFDFAHFHAAHBL
APBBBPAPILAOPPHOMDPLGBHBDLHKF
HHHHHHHPPHPHHPPHPPHHHPPPHPPHP

czestnikami są osoby z niepełnosprawnością ruchową, a także intelektualną. Zajęcia prowadzone są w 7 pracowniach: komputerowo-biurowej, małej poligrafii komputerowej, technik artystycznych, krawieckiej,
ogrodniczej, uzdolnień twórczych, gospodarstwa domowego. Warsztat posiada 5
komputerów, stały dostęp do Internetu, ksero, skaner oraz aparat cyfrowy. Uczestnicy wykonują różne prace poligraficzne np. kalendarze, notatniki. Uczą się podstawowych technik krawieckich, wykonują ozdobne poduszki, haftowane obrazki,
torebki, apaszki. Wprowadzani są w tajniki hodowli i pielęgnacji roślin, a także rozwijają swoje umiejętności plastyczne, m.in. w zakresie rysunku i malarstwa. WTZ
oferuje również rehabilitację ruchową. Warsztat przeznaczony jest dla 35 osób.
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WTZ przy Stowarzyszeniu „Źródło”
Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich
Rodzin i Przyjaciół

WTZ przy Stowarzyszeniu „Źródło”
Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich
Rodzin i Przyjaciół

U

AHEEEHAPKMEGOMIDGONKIPAHEEEHA
BNFFFNBPEKBKNOIKIDIHJPBNFFFNB
PAOBDGFODNAJMPOAHELLLFHICGLCP
KOAJCPFMMMFOBPMFBLKFHPCLLGILB
PPMEJBFNFOCHGDDGMDABCOOGIDMKF
MNNFFNEHKIILDNJJEDKMAHFHAJDNP
APBBBPAPCJKCGEMNODKDDBHBFAKJM
HHHHHHHPPHHHPHHHPPPHHPPPPHPPP

ul. Radzyńska 3 tel. 81 740 80 77
20-850 Lublin www.zrodlolublin.republika.pl
51°15’25.88”N, 22°33’1.29”E wtzlublin@euromedia.pl

czestnikami warsztatu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia
odbywają się w 8 pracowniach: dwóch plastycznych, dwóch gospodarstwa
domowego, artystycznej, technicznej, technik różnych i krawiecko-dziewiarskiej. W ramach terapii prowadzonej w warsztatach odbywają się zajęcia techniczne,
kulinarne, krawieckie, dziewiarskie, teatralne i plastyczne. Uczestnicy mają zapewnioną
również rehabilitację ruchową oraz opiekę psychologiczną i pedagogiczną. Szczególną wagę przykłada się do terapii poprzez sztukę. Pod okiem fachowej kadry powstają niepowtarzalne dzieła sztuki teatralnej i plastycznej, które można oglądać m.in.
w Galerii „Źródło” przy ul. Radzyńskiej 3. Warsztat przeznaczony jest dla 40 osób.
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4.7. Centra Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznej
„Nadzieja”

AHEEEHAPAIDJGCJCIHENPPAHEEEHA
BNFFFNBPEHJHAHEHMKECIPBNFFFNB
LFFJHNFFOGPIIAIOLKAKPLFLEBBFA
GHGCLHFAJJGBONKHCFHODACPONPAB
KJGINPFIHCEMHKBCPMPBAANONGLEI
MFNNNFEHJOMOKFGOCCMBAHFHAMPAA
APBBBPAPEKAGAIAJAODLDEHAAPLOF
HHHHHHHPPPPPPHHHPHPPHHHHPHPHH

ul. Mireckiego 29/31 tel. 81 743 30 69
20-640 Lublin cis@nadzieja.lublin.pl
51°13’13.04”N, 22°34’26.51”E www.nadzieja.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym
Uzależnionym od Alkoholu „Nadzieja”
łównym celem Centrum Integracji Społecznej „Nadzieja” jest reintegracja społeczna i zawodowa uczestników poprzez realizację bezpłatnych usług
m.in.: kształcenie umiejętności, które pozwalają na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do
zawodu. Działania adresowane są do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, w szczególności do osób: bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców, niepełnosprawnych.
Z wyłączeniem osób, które mają prawo do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytury, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

G

4.8. Kluby Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej „Szansa”

AHEEEHAPDANFHKDOEPAHEEEHA
BNFFFNBPNHFHFPFPBPBNFFFNB
NBPKPKFGDNCMGDBJOBMLJLJAF
PMDGKCFINNPIFHGICFHIOAIIF
MFFFFNEPBOFFKPHGAHFHAGFDE
APBBBPAPOJFCJCOCCCDFGAHDA
HHHHHHHPPHHPHPPPHHHHHHPPH

ul. Zielona 3 tel. 81 532 64 37 (w godz.
8.00-16.00)
20-082 Lublin
bractwo@albert.lublin.pl
51°14’53.77”N, 22°33’50.83”E www.albert.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lublinie

K

lub Integracji Społecznej „Szansa” jako jednostka organizacyjna Bractwa
Miłosierdzia im. św. Brata Alberta prowadzi wielopłaszczyznową aktywizację społeczną i zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców miasta Lublin. Poza pracą ze specjalistami: psychologiem, doradcą zawodowym oraz
terapeutą, w ramach wsparcia uczestnicy KIS zdobywają niezbędną wiedzę z zakresu zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, np. spółdzielni socjalnej. Ponadto organizowane są wspólne zajęcia integracyjne: wycieczki, wizyty studyjne. Zadanie publiczne: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem
Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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5.2. Domy Opieki
1. Dom Opieki im. św. Brata Alberta w Lublinie
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5.3. Środowiskowe Domy Samopomocy
1. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Abramowicka 2 w Lublinie
2. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nałkowskich 78 w Lublinie
3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Absolwent”
4. Środowiskowy Dom Samopomocy „Akademia Artystyczna”
5. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z chorobą Alzheimera „Mefazja”
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5.4. Ośrodki Wsparcia
1. Fundacja „Dom Dzieci Benjamin” - Ośrodek Wsparcia
2. Ośrodek Wsparcia „Serce”
3. Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie
Ośrodki dla seniorów:
-- Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów
-- Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 1
-- Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3
-- Centrum Usług Socjalnych
-- Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1
-- Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2
Ośrodki dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
-- Środowiskowy Dom Samopomocy
-- Filia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera
oraz innymi zaburzeniami pamięci
-- Klub Samopomocy „Galeria”
-- Klub Samopomocy „Przystań”
Ośrodek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną:
-- Dzienny Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Specjalnej Troski
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5.1. Domy Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej „Betania”
al. Kraśnicka 223
20-718 Lublin
51°13’56.74”N, 22°28’56.92”E

AHEEEHAPAJOFACNBDPDBOPAHEEEHA
BNFFFNBPEHIOJKIKEKADIPBNFFFNB
ICHLGJFAJKMLDFBOAELPEJCNFBBEB
OLKALDFJAAKBMBHMJCOHKKAKOPNII
CBKMBFFKFINDHGOCPABODBCHMANAI
MFFFFFEPBNOODDBOAEPFAHFHAPNBJ
APBBBPAPEGAKGBKJAKGIGBGGBHLOF
HHHHHHHPPPPHPHPHPHPHHPHPHPPHH

tel./fax 81 466 55 85,
81 466 55 86
betania@lublin.home.pl
www.betania.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

D

om Pomocy Społecznej „Betania” jest przeznaczony dla 135 osób w podeszłym
wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Zapewnia całodobową opiekę
i wsparcie wykwalifikowanego i doświadczonego personelu. Oferuje opiekę
pielęgniarską, wsparcie psychologa, zabiegi rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb
i zaleceń lekarskich, możliwość rozwijania talentów i zainteresowań poprzez terapię zajęciową, aktywne uczestnictwo w organizowanych imprezach kulturalnych i wycieczkach. Ponadto w ośrodku działa biblioteka, można także korzystać z posługi duszpasterskiej oraz uczestniczyć w mszach, w znajdującej się na terenie domu kaplicy. Ośrodek
dysponuje pokojami 1, 2, 3 i 4 osobowymi. Zapewnia domową kuchnię uwzględniającą
zdrowotne potrzeby mieszkańców, organizuje święta zgodnie z tradycjami oraz uroczystości okolicznościowe. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dom Pomocy Społecznej
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie
ul. Kosmonautów 78
20-358 Lublin
51°13’43.71”N, 22°35’23.64”E

AHEEEHAPKHACACLCFCGCBPAHEEEHA
BNFFFNBPEHELADNOMOEHJPBNFFFNB
OFJBCGFPGKAFPJGBAKKDCGFKBCNDO
BHAJLAFLBJKJCINMAPJENHDHLMKHJ
HPHNONFCNBJELHCGMBGILGOEJDMOE
MNNNFFEPKPLOBHOIEDOAAHFHACBFP
APBBBPAPCGOFJLJFOHIDBGHDEIIJM
HHHHHHHPPHHHPPPHHPPHHHHHHPPPP

tel. 81 466 55 72 wew. 10
fax 81 466 55 73
dps78@tlen.pl
www.dpsn.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

D

om Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie przeznaczony jest przede wszystkim dla osób po udarach, których następstwem
są niedowłady, chorujących na SM, cierpiących na dystrofię mięśniową,
z uszkodzeniami rdzenia kręgowego, z niedowładami kończyn, a także z niedowładami, które są następstwem mózgowego porażenia dziecięcego. Dom zapewnia mieszkańcom opiekę pielęgnacyjną, rehabilitację wspomagającą, terapię zajęciową, wsparcie psychologa oraz pracowników socjalnych. Placówka dysponuje 98 miejscami
pobytowymi. Podopieczni zamieszkują w pokojach dwuosobowych, wyposażonych
w pełen węzeł sanitarny. Decyzje o skierowaniu do ośrodka wydaje MOPR w Lublinie.
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5.1. Domy Pomocy Społecznej

5.1. Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej
im. Błogosławionego Jana Pawła II
ul. Ametystowa 22
20-577 Lublin
51°13’18.71”N, 22°30’36.81”E

AHEEEHAPJBCNPKIOMFLHGLADMPAHEEEHA
BNFFFNBPNCJCJCEDBGJLAPJPMPBNFFFNB
KGBDPEFINIBKGJHJJFCCDDJAOILINIDHJ
AJGCNLFJDAOHGKALKLDGOMAHADNDGGILP
PMLBELFOCACDIDGCDANHLFALOECOADFIL
MNNIMHFHFEEJOADMKEIGHDDJONILOEBMJ
MFFNNNEPCPODEOFHDPHJEIHEAHFHALOKG
APBBBPAPICKCNOIJFCCIDJIAAFEFGNBDK
HHHHHHHPPHPHPHHHHPHPPHPHPHHPPHHPP

tel. 81 466 55 88, 81 466 55 89,
fax 81 466 55 88 w. 12
dps@dpsametystowa.eu, www.
dpsametystowa.bip.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

P

Dom Pomocy Społecznej
im. Matki Teresy z Kalkuty
ul. Głowackiego 26
20-060 Lublin
51°15’11.95”N, 22°32’13.48”E

D

om Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej przeznaczony jest dla starszych, przewlekle somatycznie chorych kobiet. Misją placówki jest zapewnienie
mieszkankom całodobowej opieki poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych na poziomie obowiązujących standardów,
w zakresie form wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Personel placówki dba o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, intymności i prawa do niezależności
swoim podopiecznym, a także o podtrzymywanie więzi z rodziną i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym. Celem nadrzędnym jest stworzenie warunków dających
mieszkankom poczucie wspólnoty, poszanowania ich godności oraz indywidualności.

AHEEEHAPKLDEJPLCDCOJNPAHEEEHA
BNFFFNBPEDBDIHNPIDFHJPBNFFFNB
OHOHBEFIBHCKDFNEPKCCMGFICFPDO
CCKFACFJHKEAAEBBJLLMNHCHLEKHI
HHKMJLFIPBEOAJPFDJGJFOOGIBKPM
MNFNFFEPKADPJOFAECOIAHFHACBKO
APBBBPAPCPIPOFNGBHADBHHDEMOJM
HHHHHHHPPHHHHHPPHPPHHPPHHHPPP

Dom Pomocy Społecznej
„Kalina”

tel. 81 466 55 80,
fax 81 466 55 81
biuro@dpsmtk.lublin.eu
www.dpsmtk.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

om zlokalizowany jest w dwóch budynkach: przy ul. Głowackiego 26, gdzie
zamieszkują osoby przewlekle somatycznie chore oraz przy ul. Mierniczej
10, dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pokoje wyposażone są w niezbędny sprzęt medyczny, rehabilitacyjny oraz meble. Łazienki dostosowane są do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka świadczy usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej. Mieszkańcy mają do dyspozycji 5 sal terapii zajęciowej, 5 pokoi dziennych z aneksem kuchennym, kącik biblioteczny, stołówkę oraz kaplicę. Podopieczni
objęci są terapią grupową i indywidualną, mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, ogrodniczych, kulinarnych, filmowych i śpiewu. Do dyspozycji podopiecznych
są różne pracownie, m.in. plastyczne, krawieckie, rękodzieła artystycznego. Dom położony jest w cichej dzielnicy, blisko centrum miasta, otoczony jest dużym ogrodem.
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ul. Archidiakońska 7 tel./fax 81 466 55 55
20-113 Lublin domichelisowel@poczta.onet.pl
51°14’54.20”N, 22°34’10.37”E www.dps-michelisowej.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

lacówka posiada 48 miejsc i jest przeznaczona dla kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy mają do dyspozycji 36 pokoi jednoosobowych oraz 6 dwuosobowych. Dom świadczy
usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, zgodnie z obowiązującymi standardami.
Prowadzi różne form terapii, aktywizacji oraz działalności o charakterze kulturalno-oświatowym. Placówka zlokalizowana jest w malowniczej okolicy osiedla Czuby, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu Stary Gaj. Mieści się w nowoczesnym, trzykondygnacyjnym budynku otoczonym okazałym ogrodem pozbawionym barier
architektonicznych. Dom prowadzi również Mieszkania Chronione przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki.

D

Dom Pomocy Społecznej
im. Wiktorii Michelisowej

AHEEEHAPNCJBPFHLJCGLMNFEIPAHEEEHA
BNFFFNBPBDILIKEHIGFDFOMHIPBNFFFNB
JCJLBOFLBGNKGNJOLEKHHACBGEPHHJDMO
HDFKKAFEKKGDIEOOPOHIGONBCJFBFDJNP
LHPOCPFKFNFCAKAKGPEOFAPBAPGPHJLAO
MMMFKIFDJDHPDCDJMKMDJALIFIGJHDLBH
MNNNNFEHLLHBHGAIOLFHFCGDAHFHAMLEP
APBBBPAPGINBCAOLBLKIGIPKGEAEBENDP
HHHHHHHPPHHPHHHHHHHPHHHHHHHPHPPPH

ul. Kalinowszczyzna 84
tel. 81 466 55 90,
20-201 Lublin
dpskalina@poczta.onet.pl
51°15’10.54”N, 22°35’35.12”E

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

D

om Pomocy Społecznej „Kalina” jest jednostką organizacyjną i budżetową
przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku. Celem statutowym jest zapewnienie całodobowej, kompleksowej opieki oraz zaspakajanie podstawowych
potrzeb bytowych, społecznych, religijnych na poziomie obowiązujących standardów
oraz umożliwienie mieszkańcom korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych. Wszystkie oferowane usługi są realizowane zgodnie z Indywidualnym Planem Wspierania opracowywanym dla każdego mieszkańca. Placówka posiada 86
pokoi mieszkalnych, jednoosobowych i dwuosobowych z łazienkami i balkonami.
Dom jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W najbliższym otoczeniu znajduje się ogród umożliwiający mieszkańcom stały kontakt z przyrodą.
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5.1. Domy Pomocy Społecznej
Prawosławny Dom Pomocy Społecznej
Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

5.2. Domy Opieki
AHEEEHAPEEOCPDNFGIHHFCLAKPAHEEEHA
BNFFFNBPILFKIOMDNCIGIOMHEPBNFFFNB
PAODMAFCBMCIHBJNDMLEIFNGDDDGNEHLB
JGNMCIFKMCLLIMDOMNOONMIMPEBCJGNBC
ANEAICFNAIBNDFJBOKCGMCFLAKHNEIPIF
KPBPNEFCCJFHNENDPGCDJOCPOBKGOGLPI
MFFFFFEHAKKONJJGAAJDEFLCAHFHAFLED
APBBBPAPKKNBHNCMOLFDLKHNCGDEAPNDF
HHHHHHHPPPPPHHHHPHPPHHPHHPPHPHPHP

Dom Opieki „Promyk”
dla osób starszych

ul. G. Dolińskiego 1 tel./fax 81 444 41 60
20-127 Lublin pdpsdlc@wp.pl
51°15’27.82”N, 22°34’29.1”E www.lublin.cerkiew.pl
Jednostka prowadząca: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, ul. Ruska 15, 20-126 Lublin

D

om jest samodzielną jednostką organizacyjną podległą Ordynariuszowi Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Jest placówką stałego pobytu,
przeznaczoną dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę wykwalifikowanego personelu: pielęgniarki, opiekunki, pracownika kulturalno-oświatowego, pracownika socjalnego,
psychologa, terapeuty zajęciowego. Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, usługi opiekuńcze, zdrowotne, terapię zajęciową. Podopieczni mają do dyspozycji 19 pokoi jedno i dwuosobowych z łazienkami, kuchnię podręczną, pokój
rehabilitacji, pokój terapii zajęciowej, świetlicę, kaplicę oraz stołówkę. Dom przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych - posiada windę i podjazdy, co umożliwia mieszkańcom na wózkach swobodne poruszanie się i komunikację z otoczeniem.

ul. Mikołaja Reja 55 B
tel. 81 743 80 58
20-458 Lublin
promyk@onet.pl
51°12’35.85”N, 22°34’41.19”E

Jednostka prowadząca: podmiot prywatny

D

om Opieki „Promyk” specjalizuje się w opiece nad osobami starszymi
i przewlekle chorymi, niewymagającymi hospitalizacji. Oferuje pobyty krótko i długoterminowe. Zapewnia kompleksową, całodobową opiekę i pielęgnację przez wykwalifikowany personel oraz opiekę lekarską w ramach lekarza rodzinnego, a także konsultacje dojeżdżających lekarzy specjalistów, w zależności od
zaistniałych potrzeb podopiecznych. W placówce zapewniona jest rehabilitacja przyłóżkowa oraz dostęp do leków (przyjmowanych pod kontrolą personelu medycznego) i środków pielęgnacyjnych, według indywidualnych potrzeb mieszkańców.

5.2. Domy Opieki
Dom Opieki im. św. Brata Alberta
w Lublinie

Dom Opieki „Tutela”

ul. Ogrodowa 4
tel. 81 532 11 77
20-075 Lublin
alb.lublin@wp.pl
51°14’58.34”N, 22°33’19.62”E

Jednostka prowadząca: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim
ul. Woronicza 10, 31-409 Kraków

D

om Opieki im. św. Brata Alberta prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr
Albertynek Posługujących Ubogim. Zadaniem placówki jest zapewnienie kobietom w podeszłym wieku całodobowej opieki, oraz zaspakajanie potrzeb bytowych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązujących standardów. Dom zapewnia
9 miejsc mieszkalnych, oferuje wyżywienie i usługi opiekuńcze polegające na - udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji i niezbędnej pomocy
w załatwianiu spraw osobistych. Prowadzi usługi wspomagające - podnoszenie sprawności
i aktywizację mieszkańców, zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców,
nawiązywania i utrzymania kontaktów z rodziną i środowiskiem, a także działania mające na celu usamodzielnienie podopiecznych adekwatne do ich kondycji psychofizycznej.
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AHEEEHAPEBDAOIKCMNDFKPAHEEEHA
BNFFFNBPIHIKBHALIGEKMPBNFFFNB
KDIEMGFHHFMOIEHCANHMLBAEMCEMD
JGDFLNFECMENFGOPPGLLIJGIOLPIN
KALIEPFJOGLLGMHLNGLHHFLJOMNAA
MFNNFFEPILJEOMPGCLJHAHFHANEJD
APBBBPAPKKNONHDOIAOMEADEBDPCF
HHHHHHHPPHPPPHHHHHPPHPPPHHPHP

ul. Nad Zalewem 17 tel. 81 744 64 35, 81 744 64 47
20-523 Lublin tutela_domopieki@wp.pl
51°10’33.05”N, 22°32’16.15”E www.tutela-domopieki.pl

Jednostka prowadząca: podmiot prywatny
Filia ośrodka: Krężnica Jara 320, 20-515 Lublin 51

P

lacówka zapewnia całodobową opiekę nad osobami w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi oraz cierpiącymi na chorobę Alzheimera. Do
dyspozycji mieszkańców są pokoje: jednoosobowe, dwuosobowe lub trzyosobowe. Opiekę sprawuje wykwalifikowany personel medyczny, m.in. lekarz neurolog, lekarz
internista, a także fizjoterapeuta-rehabilitant. Placówka zapewnia wyżywienie oraz dietę lekkostrawną i cukrzycową. Personel placówki organizuje mieszkańcom czas wolny.
Przestrzegane i uwzględniane są przysługujące mieszkańcom prawa, w tym prawo do
godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Potrzeby duchowe są zaspokajane przez regularne wizyty duchownego z pobliskiej parafii. Ośrodki spełniają wymogi architektoniczne i są dostosowane do norm obowiązujących w Unii Europejskiej.
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5.3. Środowiskowe Domy Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy

5.3. Środowiskowe Domy Samopomocy
AHEEEHAPNHONEACONJIDHPAHEEEHA
BNFFFNBPBHEKIHMLADFLNPBNFFFNB
MCIJCPFLHBIODPJLAKIIGFKADMFLJ
LMJMOJFEHLODHMCMIEOOHCKLKMJGJ
EEEJGNFKPNMNADEHJOHDJNNBIKJDB
MNFNFNEHLOHCJBOAKDJEAHFHAFJFI
APBBBPAPGHPENJJEGMJFDBHGGFJIM
HHHHHHHPPPHPHHPPPHPPPPHHPHPHP

Środowiskowy Dom Samopomocy
„Absolwent”

ul. Abramowicka 2 tel. 81 743 99 42
20-442 Lublin sds@misericordia.org.pl
51°12’15.12”N, 22°35’12.73”E www.misericordia.org.pl

Jednostka prowadząca: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym

Ś

„Misericordia“, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

rodowiskowy Dom Samopomocy powstał z inicjatywy Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”. Świadczy usługi dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, w formie pobytu dziennego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. Rehabilitacja zdrowotna prowadzona jest przez
specjalistów: lekarza psychiatrę, psychologa i pielęgniarkę, w oparciu o indywidualne programy rehabilitacyjne. Rehabilitacja społeczna obejmuje podtrzymywanie
i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, terapię zajęciową
oraz wszelkie działania w kierunku przygotowania osób chorych do podjęcia pracy.
Każdy uczestnik ma stały kontakt z pracownikiem socjalnym oraz wsparcie duchowe dzięki posłudze księdza kapelana. Dom dysponuje 8 pracowniami terapeutycznymi: ceramiczną, dekoratorską, kulinarną, teatralną, plastyczną, komputerową, muzyczną, stolarską oraz biblioteką. W ofercie są także zajęcia sportowe i rekreacyjne.

al. Spółdzielczości Pracy 65
tel. 81 747 57 99
20-147 Lublin
sds_absolwent@tlen.pl
51°16’13.65”N, 22°34’32.19”E

Jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie, al. Spółdzielczości Pracy 65, 20-147 Lublin

O

środek wsparcia dziennego dla 40 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym.
Placówka została powołana przede wszystkim z myślą o absolwentach SOSW
nr 1 w Lublinie, a także dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Lublina
i gmin ościennych. Działalność placówki koncentruje się na wspomaganiu rozwoju samodzielności i zaradności życiowej z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb osób niepełnosprawnych. Priorytetowo traktowane jest kształtowanie
pozytywnej postawy wobec pracy, jako celowej aktywność wobec siebie i na rzecz środowiska. Cele te są realizowane w formie ergoterapii w pracowniach: kulinarnej, plastycznej,
rękodzielniczej, ogrodniczej, stolarskiej i krawieckiej, a także poprzez organizację imprez okolicznościowych, wycieczek krajoznawczych, rehabilitację ruchową oraz treningi
- umiejętności interpersonalnych, rozwiązywania problemów, spędzania czasu wolnego.
Środowiskowy Dom Samopomocy
„Akademia Artystyczna”

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Nałkowskich 78
tel./fax 81 466 55 67
20-470 Lublin
sds78@op.pl
51°12’52.05”N, 22°32’39.87”E

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

Ś

DS oferuje swoim podopiecznym, m.in. terapię zajęciową w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, muzycznej, kulinarnej, poligraficznej, snycerskiej, ogrodniczo-florystycznej. Organizuje wsparcie psychologiczne, poradnictwo i pracę socjalną, psychoterapię i psychoedukację. Ponadto
zapewnia podstawową opiekę pielęgniarską, możliwość korzystania z siłowni, sali
gimnastycznej, rehabilitację ruchową oraz dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad).
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ul. Wyścigowa 31
20-425 Lublin
51°13’27.84”N, 22°33’57.02”E

AHEEEHAPEOMDMIELFJCJNPAHEEEHA
BNFFFNBPIGBPEGBKJOMKJPBNFFFNB
OANHLEFGDFNGMLJMBDDAGHBGOBCNC
ACCONEFDJOADNHLAGHPLLCFNOJNFE
CIJJEOFHFFPKPKFKGOMAEBIMOONMI
MFNNNNEHIEBNFNMOKLIHAHFHAOGNL
APBBBPAPKPOAKKCJEKBOHFCCANPOJ
HHHHHHHPPHHHPHPHHHPHHPPHPHPHP

tel. 81 534 26 08
michal.stanowski@gmail.com,
dominikawojcik1@gmail.com
www.nieprzetartyszlak.pl

Jednostka prowadząca: Fundacja Nieprzetartego Szlaku, ul. Skrzynice I 19, 23-114 Jabłonna

D

om przeznaczony jest dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,
z zaburzeniami o spektrum autyzmu, pozostających bez pracy, chcących rozwijać się, doskonalić lub zdobywać nowe umiejętności społeczne i zawodowe. Placówka oferuje zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne oraz pracę z ruchem i ciałem. Zajęcia
prowadzone są przez uznanych specjalistów arteterapii, wspieranych przez psychologa,
terapeutę zajęciowego i pracownika socjalnego. Główną formą terapii jest angażowanie
uczestników w indywidualne i zespołowe działania terapeutyczne oraz współorganizowanie imprez artystycznych dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Akademia
działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00. Kontakt: Dominika Wójcik,
p.o. kierownika ŚDS, e-mail: dominikawojcik1@gmail.com, tel. 669-998-626; Michał
Stanowski, Prezes Fundacji, e-mail: michal.stanowski@gmail.com, tel. 603-306-687.
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5.3. Środowiskowe Domy Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z chorobą Alzheimera
„Mefazja”

5.3. Środowiskowe Domy Samopomocy
AHEEEHAPKGNJJPHEGPAHEEEHA
BNFFFNBPEPBLIOFPBPBNFFFNB
JAMACBFJFIBPNAPAPDEKADIDN
PCNNINFNDMHKCHLIFPFEJAKIF
MFNFNFEPCNJDOPDOAHFHAAFOE
APBBBPAPCHAFAPMBBBDGFOIIA
HHHHHHHPPPPHHHPPHHHHHHPPH

Środowiskowy Dom Samopomocy
„Roztocze”

ul. Towarowa 19 tel./fax 81 444 45 44
20-205 Lublin lsa@lsa.lublin.pl
51°15’4.392”N, 22°35’27.74”E www.lsa.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
Filia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z chorobą Alzheimera „Memory”
al. Racławickie 22, 20-037 Lublin, 51°14’56.22”N, 22°32’23.89”E tel. 81 473 26 59

Ś

rodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimera „Mefazja”
oraz Filia ŚDS „Memory” są placówkami pobytu dziennego dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera i pokrewnymi zaburzeniami otępiennymi. Przebywanie chorego w placówce pobytu dziennego jest optymalną formą pomocy i staje się coraz częściej praktykowana, w świetle rozwiązań stosowanych na świecie.
Pobyt w pracówce i korzystanie z oferowanej tam terapii sprawia, że chory dłużej
pozostaje na zdiagnozowanym etapie chorobowym i nie wymaga tak często pobytu
w szpitalu, oddziale opieki długoterminowej, czy domu pomocy społecznej. Placówki czynne są od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach 7.00-17.00.
W tym czasie można telefonicznie zasięgać wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania placówki i opieki nad osobą z chorobą Alzheimera u dyżurującego personelu.

ul. Wallenroda 2a
20-607 Lublin
51°14’27.78”N, 22°31’31.65”E

W

ramach Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” funkcjonują 2 placówki: Dzienne Centrum Aktywizacji przy ul. Wallenroda 2a oraz
Centrum Wsparcia, działające przy ul. Bronowickiej 3, realizujące indywidualne programy usamodzielniania w zakresie mieszkalnictwa i aktywizacji zawodowej. W sumie placówki te organizują wsparcie dla 130 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Cele statutowe realizowane są również poprzez: organizowanie
warsztatów szkoleniowych, konferencji, seminariów, konkursów, a także wykonywanie specjalistycznych ekspertyz, ocen i programów w dziedzinie pomocy społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy
„Serce”

ul. Kalinowszczyzna 84
tel. 81 466 55 92
20- 201 Lublin
sdslublin@onet.eu
51°15’10.69”N, 22°35’32.82”E

D

om „Kalina” jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób w podeszłym
wieku z zaburzeniami pamięci, chorobą Alzheimera i schorzeniami pokrewnymi. To jedna z nielicznych tego typu placówek w Polsce. Świadczy usługi prozdrowotne (pomoc pielęgniarska, psychiatryczna opieka zdrowotna, psychoterapia, rehabilitacja ruchowa), aktywizujące (terapia zajęciowa
i aktywizująca, trening umiejętności samoobsługowych i społecznych), wspomagające
(wsparcie psychologiczne, praca socjalna, praca z rodziną, kontakty ze środowiskiem
lokalnym) i bytowe (wyżywienie, dowóz uczestników). Oferuje różnorodne zajęcia terapeutyczne, dostosowywane do stopnia zaawansowania choroby, min.: ergoterapię,
muzykoterapię, dogoterapię, silwoterapię, kinezyterapię, arteterapię. Zapewnia konsultacje lekarza psychiatry, psychologa oraz wsparcie doświadczonego personelu.
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tel. 81 525 32 66, fax 81 441 58 44
ltd@ltd.org.pl,
roztocze1@lublin.net.pl
www.sds24.pl

Jednostka prowadząca: Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności
ul. Bronowicka 3, 20-301 Lublin

Środowiskowy Dom Samopomocy
„Kalina”

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

AHEEEHAPHCDLPLMGKDGFDJAEOPAHEEEHA
BNFFFNBPBLEHAGNLNDBHMGMGNPBNFFFNB
MADBBEFDIHFCBLHOLAKLBOADBKKCFIKOD
HFILMHFGFMNHHAICLPJCGKHDEHKPGAMIC
NAPKAAFOKHPFBFNPDLHKIKGLEKLNHJKAK
PMPNBOFAKDNBNIFIHKMKHOAKPFLDGKIAL
MFNFNNEPAHMCHHAOFPDKAMGAAHFHAKOAC
APBBBPAPAPLGFJMKLMFDEINNHGEDCAOHD
HHHHHHHPPHHHPHPPHPHHPPHHHHPHPPPHP

AHEEEHAPNEBMDNOMIPAHEEEHA
BNFFFNBPBOJHMDALFPBNFFFNB
JCJLBNFIAHCBIEFEGGMDDKGLO
MMMMHMFFNCJPHFLPJHEPIJCDG
MNNNNFEHDKDGKIKEAHFHAJADH
APBBBPAPGPEGFPGKBCBEGHGEL
HHHHHHHPPPHPPPHHPPPPPPHHH

ul. Gospodarcza 32 tel. 81 746 52 00
20-213 Lublin poczta@lsozp.org
51°14’46.32”N, 22°36’1.87”E www.lsozp.org

Jednostka prowadząca: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

G

ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin

łównym celem placówki jest zapewnienie wszechstronnej oraz indywidualnie
dostosowanej opieki i pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi. Ośrodek świadczy usługi z zakresu rehabilitacji zdrowotnej (terapia psychologiczna,
psychoedukacja, psychiatryczna opieka zdrowotna) oraz rehabilitacji psychospołecznej
(grupowe zajęcia terapeutycznych, grupy wsparcia pacjentów oraz rodzin, opieka w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo i doradztwo, mieszkalnictwo w warunkach chronionych, indywidualne zajęcia aktywizujące). Indywidualizacja i wszechstronność usług
przyczynia się do usprawnienia osób chorych psychicznie w obszarze integracji psychospołecznej. Różne formy rehabilitacji społecznej, terapii i leczenia farmakologicznego
stabilizują stan podopiecznych i wpływają pozytywnie na ich usamodzielnienie się. Pozytywne efekty ponadto wzmacniają inicjatywy o charakterze edukacyjnym i integracyjnym.
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5.4. Ośrodki Wsparcia
Fundacja „Dom Dzieci Benjamin”
- Ośrodek Wsparcia

Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie

ul. Zbożowa 22A
tel. 81 746 67 60, 81 746 69 63
20-827 Lublin
fundacjaddb@wp.pl
51°16’14.95”N, 22°30’16.42”E

Jednostka prowadząca: Fundacja Dom Dzieci Benjamin w Lublinie

F

AHEEEHAPNEBMDNOMIPAHEEEHA
BNFFFNBPBOJHMDALFPBNFFFNB
JCJLBNFIAHCBIEFEGGMDDKGLO
MMMMHMFFNCJPHFLPJHEPIJCDG
MNNNNFEHDKDGKIKEAHFHAJADH
APBBBPAPGPEGFPGKBCBEGHGEL
HHHHHHHPPPHPPPHHPPPPPPHHH

ul. Gospodarcza 32 tel. 81 746 52 00
20-213 Lublin poczta@lsozp.org
51°14’46.35”N, 22°36’1.62”E www.lsozp.org

Jednostka prowadząca: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

O

środek Wsparcia „Serce” dla osób chorych psychicznie, osób z dysfunkcjami
mózgu, a także ich rodzin działa od 1999 roku. Osoby chorujące oraz ich rodzinom mają zapewniony bezpłatny dostęp do kompleksowej i profesjonalnej pomocy w formie poradnictwa: psychologicznego, terapeutycznego, medycznego, socjalnego. Poprzez Ośrodek Wsparcia realizowane są: spotkania stacjonarne, spotkania w domu
pacjenta, porady telefoniczne, psychoterapia grupowa i indywidualna, psychoedukacja
grupowa, warsztaty dyskusyjne, terapia zajęciowa, psychoedukacja grupowa dla pacjentów. Ponadto w Ośrodku organizowane jest wsparcie dla rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi, terapia neuropsychologiczna zaburzeń mowy i pamięci u osób po
uszkodzeniach mózgu oraz wsparcie dla ich rodzin, a także spotkania z duszpasterzem.
Ośrodek oferuje 30 miejsc, czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00.
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tel./fax 81 466 55 60,
81 466 55 61
zow@zow.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

undacja „Dom Dzieci Benjamin” - Ośrodek Wsparcia przeznaczony jest dla dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością fizyczną, jak również z obniżoną normą intelektualną, obejmuje swoją opieką ponad 40 osób. Większość wychowanków to
dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Misją Ośrodka jest jak największe usamodzielnianie wychowanków, w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
Placówka zapewnia: rehabilitację ruchową, zajęcia grupowe, terapię psychologiczną,
logopedyczną, świadczenia opiekuńczo-pielęgniarskie, wyżywienie, nauczanie indywidualne na terenie Ośrodka. Większość wychowanków Ośrodka dowożona jest na zajęcia busem, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. Wychowankowie
korzystają z zajęć w trakcie kilkugodzinnego pobytu dziennego w placówce. Ośrodek
posiada również 10 miejsc pobytu całodobowego od poniedziałku do piątku. Fundacja Dom Dzieci Benjamin - Ośrodek Wsparcia funkcjonuje do końca grudnia 2013 r.
Ośrodek Wsparcia „Serce”

ul. Lwowska 28
20-128 Lublin
51°15’24.94”N, 22°34’51.09”E

W

strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie funkcjonuje 10 placówek przeznaczonych dla osób w wieku podeszłym, przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie, osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Ośrodki dla seniorów:

O

ferta usług w ośrodkach dla seniorów obejmuje: poradnictwo i pracę socjalną,
wsparcie psychologiczne, usługi terapeutyczne (m.in.: terapia zajęciowa, muzykoterapia, teatroterapia), stałe zajęcia rozwijające zainteresowania (m.in.:
plastyczne, muzyczne, kulinarne, fotograficzne, rękodzieło artystyczne, literackie),
edukację prozdrowotną, rehabilitację fizyczną. Usługi obejmują także wycieczki, spacery, zabawy taneczne, spotkania okolicznościowe, wyjścia do kin, teatrów, muzeów,
dostęp do codziennej prasy, telewizji, gry stolikowe, możliwość korzystania z obiadów.
Mieszkańcom dzielnicy LSM i Kalinowszczyzna, którym stan zdrowia uniemożliwia
opuszczanie miejsca zamieszkania, zapewniony jest dowóz obiadów do miejsca zamieszkania.
Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów
ul. Maszynowa 2, 20-218 Lublin,
51°14’41.13”N, 22°35’44.37”E
tel. 601 965 441,
Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 1
ul. Poturzyńska 1, 20-853 Lublin,
51°16’11.13”N, 22°32’47.43”E
tel. 81 466 55 68, e-mail: cdp1@zow.lublin.eu
Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów nr 3
ul. Pogodna 19, 20-337 Lublin,
51°13’55.56”N, 22°35’51.61”E
tel. 601 961 033,

109

5.4. Ośrodki Wsparcia

5.4. Ośrodki Wsparcia
Centrum Usług Socjalnych

ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin,
51°15’24.94”N, 22°34’51.09”E
tel. 81 466 55 60, fax 81 466 55 61,
e-mail: zow@zow.lublin.eu
Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1
ul. Niecała 16, 20-080 Lublin,
51°15’4.932”N, 22°33’39.02”E
tel. 81 466 52 96, e-mail: ddps1@onet.pl

Klub Samopomocy „Galeria”
ul. Pozytywistów 16, 20-639 Lublin
51°14’4.34”N, 22°31’55.34”E
tel./fax 81 466 55 65, e-mail: ks_galeria@o2.pl

Z

akres oferowanego wsparcia: aktywizacja i stymulowanie rozwoju osobistego poprzez arteterapię, organizację i prowadzenie warsztatów tematycznych,
wdrażanie uczestników Klubu do działań samopomocowych, podtrzymywanie
ich umiejętności społecznych dotyczących samodzielności w funkcjonowaniu, włączanie się do programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie zaburzeń psychicznych,
promocji zdrowia psychicznego oraz pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.
Klub Samopomocy „Przystań”

Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 2

ul. Nałkowskich 78, 20-470 Lublin
51°12’52.05”N, 22°32’39.87”E
tel. 81 466 55 66, e-mail: przystan@zow.lublin.eu

ul. Pozytywistów 16, 20-639 Lublin,
51°14’4.56””N, 22°31’55.66”E
tel. 81 466 55 64, e-mail: ddps2@zow.lublin.eu

Ośrodki dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Nałkowskich 78, 20-470 Lublin,
51°12’52.05”N, 22°32’39.87”E
tel./fax 81 466 55 67,
e-mail: sds78@op.pl

D

Filia Środowiskowego Domu Samopomocy
dla osób z chorobą Alzheimera oraz innymi
zaburzeniami pamięci
ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin
51°15’24.94”N, 22°34’51.09”E
tel. 81 466 55 60 w. 13, e-mail: lwowska.sds@wp.pl

la uczestników oferowane są: dwa posiłki dziennie (śniadanie, obiad), terapia
zajęciowa w pracowniach: plastycznej, krawieckiej, muzycznej, kulinarnej,
poligraficznej, snycerskiej, ogrodniczo-florystycznej, wsparcie psychologiczne, poradnictwo i praca socjalna, psychoterapia i psychoedukacja, podstawowa opieka
pielęgniarska, a także możliwość korzystania z siłowni, sali gimnastycznej oraz rehabilitacja ruchowa.
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K

lub prowadzi następujące działania: aktywizację i stymulowanie do rozwoju osobistego, wdrażanie uczestników Klubu do działań samopomocowych,
podtrzymywanie umiejętności społecznych dotyczących samodzielności
i niezależności w funkcjonowaniu, praca socjalna, rehabilitacja ruchowa oraz promowanie zachowań prozdrowotnych.

Ośrodek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną:

O

Dzienny Ośrodek Adaptacyjny
dla Dzieci Specjalnej Troski
ul. Poturzyńskiej 1, 20-853 Lublin
51°16’11.13”N, 22°32’47.43”E
tel. 81 466 55 68, e-mail:doa1@o2.pl,
www.doa.lublin.eu

środek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa oraz innymi zespołami genetycznymi. W ramach pobytu dziennego placówka oferuje: usługi opiekuńcze, opiekę pielęgniarską, rehabilitację
społeczną (diagnoza i terapia psychologiczna i logopedyczna), rehabilitację fizyczną
(kinezyterapia, hydroterapia, termoterapia, masaż leczniczy), muzykoterapię oraz
zajęcia wspomagające rozwój dziecka od 2 roku życia. Na terenie placówki dzieci realizują obowiązek szkolny. Ośrodek prowadzi również Punkt Usług Specjalistycznych w ramach, którego realizowane są indywidualne zajęcia terapeutyczne.
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NOTATKI

rozdział 6. Mieszkania chronione

1.

-

Mieszkania chronione przy DPS na Ametystowej
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6. Mieszkania chronione
Mieszkania chronione
przy DPS na Ametystowej
ul. Ametystowa 22
20-577 Lublin
51°13’17.54”N, 22°30’34.38”E

AHEEEHAPOBPLEIBPMEAMIPAHEEEHA
BNFFFNBPICNLELIGNLJPIPBNFFFNB
KEAIIMFJNLOIFBNEDJEBANBAOALKI
POFPMIFDJOODLIKCGLLJCLDINCPMB
KCHFMKFBCPKOFOLGAPMIBIAFNMPCA
MNNFNFEPDDPBBHBIKNKGAHFHADPOI
APBBBPAPMKLBNCNNGNLBEAHHAGJJF
HHHHHHHPPHHHPPHHHPPPHPHPPPPPH

tel. 81 466 55 88 w. 22
fax 81 466 55 88 w. 12
dps@dpsametystowa.eu, www.
dpsametystowa.bip.lublin.eu

Jednostka prowadząca: Miasto Lublin

O

soby zainteresowane skierowaniem do mieszkania chronionego winny zgłaszać się do pracowników socjalnych Sekcji Pracy Socjalnej MOPR
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Decyzja administracyjna wydawana jest na rok, 6 lub 3 miesiące, z możliwością przedłużenia do 5 lat.
Warunkiem jest przynależność do WTZ, ŚDS lub innego ośrodka wsparcia. Konieczna jest rekomendacja ośrodka, informacja od lekarza o stanie zdrowia lub
orzeczenie oraz decyzja MOPR (tel. 81 466 53 39 lub 38). Ośrodek dysponuje 39
miejscami statutowymi, pokoje są 2-3 osobowe. Wsparcie asystentów osoby niepełnosprawnej od poniedziałku do piątki w godz. 7.30-21.00, w święta w godz. 9.00-21.00.

NOTATKI
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rozdział 7. Hospicja

1.
2.

-

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Dobrego
Samarytanina
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7. Hospicja
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia

L

ul. Lędzian 49
20-828 Lublin
51°15’25.98”N, 22°29’24.23”E

tel. 81 53 71 373
fax 81 53 71 396

AHEEEHAPOGNGILGCNIMFBPAHEEEHA
BNFFFNBPILEKFPBDMKJOJPBNFFFNB
NAHKMNFJMDJIDAEDEFOGAOCBNAJKI
KIKNCOFEJMAOEIOJNNMJDLDBMCPPA
KKNHBPFJMABLLNGOABCNPEEIOOJCA
MNNFFFEPDOLCKECJIKHGAHFHADPOB
APBBBPAPMBJGODENPDPFFCGHABLJF
HHHHHHHPPPHHPHHHHPPPPHPPPHPPH

hospicjum@hospicjum.lublin.pl

www.hospicjum.lublin.pl

ubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia zostało powołane w 1997 roku
i jest jedynym w Polsce południowo-wschodniej domowym hospicjum dla dzieci.
Obejmuje opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi
nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. W ramach promocji filozofii i postawy
opieki paliatywnej, prowadzi szkolenia oraz badania w dziedzinie opieki paliatywnej
w pediatrii, a także działalność wydawniczą. W celu przyjęcia dziecka do Hospicjum
należy zwrócić się z pisemną prośbą i dołączyć pełną dokumentację medyczną, opisującą
przebieg choroby i historię leczenia. Dokumenty należy przesłać lub osobiście dostarczyć do biura Hospicjum, pok. 73. Po analizie dokumentów lekarz Hospicjum kontaktuje się z rodziną chorego, w celu umówienia wizyty w domu dziecka. Decyzja dotycząca
przyjęcia dziecka podejmowana jest po wizycie lekarskiej. Szczegółowe informacje na
temat warunków i procedury przyjęć: Kierownik Zespołu Medycznego Hospicjum, tel.
81 53 71 362.
Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół
Chorych - Hospicjum
Dobrego Samarytanina

L

ul. Bernardyńska 11A
20-109 Lublin
51°14’40.84”N, 22°34’0.73”E

AHEEEHAPAAKDIGDIAHECNPAHEEEHA
BNFFFNBPEHJDMHBKJCJDJPBNFFFNB
JBBOGMFDLLIJNLMMGKGPIJCMFBFFA
DJHJPFFFLFNMNLLKAFPGDECOMFPBB
CBLAKCFMLOCDHDHKPOOHEDAPNDPEJ
MFFNNNEHJCALBPFPDCEBAHFHAEPBJ
APBBBPAPEBGJJOEJAOCKEEGAAJJOF
HHHHHHHPPPHHPHPHPHPHHHHHPHPHH

tel./fax. 81 743 65 55,
tel. 81 534 48 21 9 (całodobowy)
poczta@hospicjum-samarytanin.pl
hospicjum-samarytanin@wp.pl
www.hospicjum-samarytanin.pl

ubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych - Hospicjum Dobrego Samarytanina obejmuje opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
u których zakończono leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby. Zadaniem Hospicjum jest przede wszystkim zwalczanie bólu, profilaktyka i opanowywanie objawów towarzyszących, pomoc
rodzinie w opiece nad chorym, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych pacjenta, wspieranie rodzin w okresie żałoby oraz wspomaganie socjalne. Opiekę hospicyjną niosą lekarze, pielęgniarki, duchowny, psycholog, masażysta-rehabilitant,
pracownik socjalny oraz odpowiednio przeszkoleni wolontariusze. Hospicjum prowadzi opiekę w następujących jednostkach: Hospicjum stacjonarne, Zespół Opieki
Domowej oraz Poradnia Medycyny Paliatywnej. Opieka hospicyjna jest nieodpłatna.
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Dzienny Ośrodek Rehabilitacji
4

Fundacja „Tak mam łuszczycę”

ul. Młyńska 14A
20-406 Lublin
51°14’0.095”N, 22°34’9.3”E

Działy rehabilitacji: masaże
lecznicze, fizykoterapia, kinezyterapia; rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku / oddziale
dziennym
Organizuje i finansuje świadczenia zdrowotne, w tym zabiegi
tel. 606 685 589, 504 075 706
medyczne, kuracje i zabiegi
fundacja@mamluszczyce.pl
rehabilitacyjne w ośrodkach i
www.mamluszczyce.pl
placówkach polskich oraz zagranicznych.

FILIA NR 1
tel. 81 534 07 41, wew. 24
Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny
ul. Nałęczowska 27
6
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Orl.womp2@gmail.com
20-701 Lublin
www.womp.lublin.pl
Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze
51°14’59.604”N, 22°30’57.815”E

7

Fizykoterapia, masaże, kinesiotaping, kinezyterapia, terapia
manualna, gimnastyka indywidualna metodą PNF.

Fizjoterapia

Dzienny Ośrodek Rehabilitacji
ul. Jaczewskiego 8
tel. 81 724 43 64, 81 724 43 66 Działy rehablitacji: masaże
Medycznej Samodzielnego Publicznego 20-954 Lublin
www.spsk4.lublin.pl
lecznicze, hydroterapia, fizykoSzpitala Klinicznego nr 4
51°15’31.967”N, 22°33’53.135”E szpital@spsk4.lublin.pl
terapia.

tel. 81 532 27 15

ul. Leszczyńskiego 50
20-068 Lublin
51°15’2.916”N, 22°32’41.603”E

Centrum Medyczne LUXMED
3

Centrum Medyczne JURANDA Janowski ul. Juranda 9, 20-629 Lublin
tel. 81 525 95 21
i Partnerzy - LEKARZE
51°14’20.651”N, 22°31’17.328”E
ul. Radziwiłłowska 5
tel. 81 532 37 11
20-080 Lublin
www.luxmedlublin.pl
51°14’57.803”N, 22°33’41.399”E

5

123
123
123

tel. 81 469 17 12
Działy rehabilitacji: kinezyterakontakt@rehabilitacja.lublin.
pia, fizykoterapia, masaż.
pl www.rehabilitacja.lublin.pl

Uwagi

122

ul. Chodźki 31
20-093 Lublin
51°16’4.295”N, 22°33’37.979”E

Kontakt

122

2

Akademickie Centrum Fizjoterapii
przy WSSP

1

Adres

124
124
124
124
125
125
125
125
125

Nazwa
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5. Diakonia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
6. Dom Małego Księcia
7. Fundacja ZOFIA
8. REHAB
9. Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową
122
122

Lp.

37. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ
38. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Wojewódzkiego Ośrodeka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno Lecznicze
39. Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
40. Ośrodek Rehabilitacyjny Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
41. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Lublinie
42. Poradnia Rehabilitacyjna
43. Samodzielny Publiczny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej
44. Specjalistyczne Centrum Psychoneurologii MODUS Spólnicka-Maślanko,
Młynarczyk i S-ka Spółka Jawna
45. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
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117

118
Gabinet Rehabilitacji FIZJOMED

11

NZOZ ANEL Przychodnia
Rehabilitacyjna A. Adryjanek

Fizjoterapia
Działy rehabilitacji: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż,
kinestoping.

tel. 81 524 48 36
tel. 81 741 54 07
scsekretariat@poczta.internetdsl.pl
www.centrummedyczneczechow.pl

tel. 81 825 43 23
Fizykoterapia, kinezyterapia,
www.nzoz-wiwo.mylekarze.pl masaż leczniczy.

ul. Tumidajskiego 2
20-247 Lublin
51°15’31.895”N, 22°35’12.12”E
ul. Fulmana 7, 20-492 Lublin
51°12’2.051”N, 22°32’37.859”E
ul. Kompozytorów Polskich 8
20-848 Lublin
51°15’41.075”N, 22°33’4.895”E
ul. Zana 14, 20-601 Lublin
51°14’37.536”N, 22°31’0.839”E

NZOZ Magnoliowa
NZOZ Ośrodek Rehabilitacji
Spółka Cywilna E. Piech
NZOZ Reha-Send Rehabilitacja
Neurologiczno-Psychiatryczna

NZOZ Specjalistyka Czechów

NZOZ „WIWO”
Oddział Rehabilitacji Dziennej
Prywatnej Przychodni Lekarskiej
MEDYK

17

18
19

20

21
22

ul. Siewna 5
tel. 81 525 01 37
20-617 Lublin
www.medyk.lublin.pl
51°14’20.292”N, 22°32’42.287”E

tel. 81 747 67 80

Rehabilitacja ogólnoustrojowa
w ośrodku/ oddziale dziennym.

Pracownia rehabilitacji

ul. Magnoliowa 2
tel. 81 747 25 24, 81 747 25 23 Fizykoterapia, masaż, kinezytenzoz@magnoliowa.pl
rapia, zabiegi prądami średniej /
20-143 Lublin
51°15’55.511”N, 22°34’25.355”E www.magnoliowa.pl
wysokiej czułości.

tel. 81 744 44 41
Pracownia rehabilitacji
www.lekarze-specjalisci.com

ul. Topolowa 7, 20-352 Lublin
51°13’53.868”N, 22°35’8.447”E

Fizjoterapia

Uwagi

NZOZ Lekarze Specjaliści Sp. z o.o.

tel. 81 748 48 16

Kontakt

16

Adres

ul. Kalinowszczyzna 46B
NZOZ Centrum Zdrowia i Rehabilitacji
20-129 Lublin
KADREMA
51°15’7.163”N, 22°35’8.195”E

Nazwa

Rehabilitacja medyczna, fizyczna, psychiczna, społeczna,
zawodowa, logopedyczna, zajęcia
z komunikacji alternatywnej i
wspomagającej, integracja sensoryczna, treningi umiejętności
społecznych.

Fizjoterapia

Rehabilitacja ogólnoustrojowa
w ośrodku / oddziale dziennym;
masaże w gabinecie i w domu
pacjenta

15

Lp.

tel. 81 532 58 06
biuro@autyzmlublin.pl
www.autyzmlublin.pl

ul. Jana Sawy 3, 20-632 Lublin
tel. 81 524 04 46
51°14’14.964”N, 22°31’24.708”E

ul. Skierki 3/57
14 NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha 20-601 Lublin
51°14’36.383”N, 22°31’8.291”E

13

12

ul. Szafirowa 15, 20-573 Lublin
tel. 513 070 600
51°13’16.427”N, 22°30’24.192”E

Fundacja Teatroterapia Lubelska

10

tel. 81 532 59 52
www.masaze-lublin.pl

tel. 81 745 21 87, fax 81 450
53 00
tln@teatroterapia.lublin.pl
www.teatroterapia.lublin.pl/

ul. Jastrzębia 3
20-323 Lublin
51°14’4.199”N, 22°35’19.788”

9

NZOZ "REHA-SEND" Ośrodek
ul. Staszica 22
Rehabilitacji Dziennej Neurologiczno- 20-081 Lublin
Psychiatrycznej
51°15’2.303”N, 22°33’52.668”E

Grupowa rehabilitacja chorych
fundacja@stronaparkinsona.
w WOMP, ul. Nowy Świat 38
pl, www.fundacjaparkinsona.
(działanie finansowane przez
pl
Fundację).

ul. Leszczyńskiego 23
20-069 Lublin
51°15’7.955”N, 22°32’39.12”E

Fundacja na rzecz chorych na
Parkinsona

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia
teatralne.

tel. 504 248 941, 501 234 700
fundacja@canituus.org.pl
Zooterapia, kynoterapia.
www.canituus.org.pl

ul. Dziewanny 13/36
20-239 Lublin
51°14’3.912”N, 22°30’54.791”E

Uwagi

Fundacja Canituus

Kontakt

8

Adres

Nazwa

Lp.
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119

120
Oddział Rehabilitacji Dziennej
Dziecięcego Szpitala Klinicznego
im. Prof. A. Gębali

23

ul. Chodźki 2
20-093 Lublin
51°15’36.36”N, 22°33’42.335”E

Adres
tel. 81 718 85 235
dsk@dsk.lublin.pl
www.dsk.lublin.pl

Kontakt

Rehabilitacja ogólnoustrojowa
w ośrodku / oddziale dziennym
Centrum Rehabilitacji, ul. Marii
Curie Skłodowskiej 9.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
1 Wojskowego Szpitala Klinicznego
z Polikliniką Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

29

Nazwa

Adres

tel. 81 747 75 11, Kierownik wew. 119; Rejestracja - wew.
205
cozl@cozl.eu
www.cozl.eu

Kontakt

tel. 81 534 74 80
info@sanitas.pl
www.cmsanitas.pl

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
ul. Hipoteczna 4
tel. / fax 81 532 50 81, 81 532
Rehabilitacja kardiologiczna
Niepublicznego Zakładu Opieki
20-027 Lublin
50 82
w ośrodku / oddziale dziennym.
Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna 51°14’48.875”N, 22°33’11.951”E www.hipoteczna4.lublin.pl
Rehabilitacja dla dzieci i doroul. Kiwerskiego 3
tel. 81 747 39 99, 728 973 973 słych oraz rehabilitacja dzieci
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej NZOZ
20-240 Lublin
kontakt@nzozsanus.bho.pl
z zaburzeniami wieku rozwoSanus Jacek Madej
jowego w ośrodku / oddziale
51°15’13.392”N, 22°35’13.667”E www.sanus.lublin.pl
dziennym.
35

Rehabilitacja słuchu i mowy.

34

tel. 81 532 58 06
biuro@autyzmlublin.pl
www.autyzmlublin.pl
33

Rehabilitacja ogólnoustrojowa
w ośrodku / oddziale dziennym.

Działy rehabilitacji: fizykoterapia, kinezyterapia, masaż
leczniczy, hydroterapia. W skład
Ośrodka Rehabilitacji Medycznej
wchodzą: Ośrodek Rehabilitacji
Dziennej, Poradnia Rehabilitacyjna, Gabinety Rehabilitacyjne.

Uwagi

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
ul. Cicha 10
Niepublicznego Zakładu Opieki
20-078 Lublin
Zdrowotnej Centrum Terapii Autyzmu
51°15’0.071”N, 22°33’24.479”E
Alpha

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
ul. Weteranów 46
Niepublicznego Zakładu Opieki
tel. 81 537 19 60
32
20-044 Lublin
Zdrowotnej „CENTERMED LUBLIN" Sp.
www.centermed.pl
51°14’55.391”N, 22°31’54.191”E
z o. o. Przychodnia Specjalistyczna

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej
ul. Jaczewskiego 7
31
im. Św. Jana z Dukli
20-090 Lublin
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 51°15’29.34”N, 22°34’1.307”E
Zdrowotnej

Lp.

ul. Hempla 5
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Centrum
30
20-008 Lublin
Medyczne SANITAS Sp. z o. o.
51°14’43.512”N, 22°33’27.827”

Działy rehabilitacji: kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia,
masaż leczniczy, rehabilitacja
ogólnoustrojowa w ośrodku /
oddziale dziennym.

Fizykoterapia, kinezyterapia,
masaż leczniczy.

ul. Projektowa 5
tel. 81 710 56 56
Ośrodek Medyczny DMP Przychodnia 20-209 Lublin
www.omdmp.lublin.pl
51°14’42.288”N, 22°36’40.284”E

28

tel. 81 718 32 44
1szpitalwojskowy@1szw.pl
www.1szw.pl

Rehabilitacja pulmunologiczna.

ul. Biernackiego 9, 20-089 Lublin
tel. 81 740 20 39
51°15’18”N, 22°34’1.092”E

Ośrodek domowego leczenia tlenem

27

al. Racławickie 23
20-049 Lublin
51°15’2.592”N, 22°32’4.127”E

Rehabilitacja zaburzeń neurologicznych układu nerwowego.

tel. 81 444 45 44

ul. Towarowa 19, 20-205 Lublin
51°15’4.356”N, 22°35’27.491”E

Fizykoterapia, kinezyterapia,
masaż leczniczy.

Ośrodek Alzheimerowski / Oddział

ul. Kruczkowskiego 21
tel. 81 760 42 70
Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie 20-468 Lublin
www.osk.lublin.pl
51°12’55.295”N, 22°34’12.252”E

Rehabilitacja ogólnoustrojowa
w ośrodku / oddziale dziennym.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa
w warunkach stacjonarnych.

Uwagi

26

25

tel. 81 728 55 59
Oddział Rehabilitacyjny Samodzielnego ul. Grenadierów 3
sekretariat@szpitalmsw.pl
24 Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 20-331 Lublin
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 51°13’34.356”N, 22°36’52.631”E www.szpitalmsw.pl

Nazwa

Lp.
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122
37

Adres

Kontakt

Samodzielny Publiczny Akademicki
Zakład Opieki Zdrowotnej
Specjalistyczne Centrum
Psychoneurologii MODUS
Spólnicka-Maślanko, Młynarczyk
i S-ka Spółka Jawna

43

44

Kinezyterapia, hydroterapia,
fizykoterapia, masaż leczniczy.

ul. Jana Sawy 8/14, 20-632 Lublin
tel. 81 528 00 69
51°14’16.043”N, 22°31’33.635”E

Listę placówek mających aktualną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia można znaleźć pod adresem:
https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy/

Rehabilitacja ruchowa, akupresura, masaż klasyczny, hipoterapia, psycholog, pielęgniarka,
logopeda, EEG Biofeedback, Sala
Doświadczania Świata.

Rehabilitacja zaburzeń, opieka
psychiatryczna i leczenie uzależnień.

ul. Langiewicza 6a, 20-032 Lublin tel. 81 524 78 20
Rehabilitacja lecznicza
51°14’47.003”N, 22°32’10.463”E www.zozakademicki.lublin.pl

ul. Lędzian 49
tel. 81 537 13 33
20-828 Lublin
www.dommalegoksiecia.pl
51°15’26.243”N, 22°29’24.396”E

tel. / fax 81 744 53 18
ul. Doświadczalna 46
doswiadczalna@poczta.fm
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i
20-280 Lublin
45
Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
www.doswiadczalna.fm.in51°13’35.291”N, 22°37’50.232”E
teria.pl

Poradnia Rehabilitacyjna

Rewalidacja - usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych
i intelektualnych.

Uwagi

Ośrodek Rehabilitacji IMW
ul. Jaczewskiego 2
Informacja: tel. 81 718 44 50, oraz Oddział Rehabilitacji
20-090 Lublin
81 718 44 58
Neurologicznej. Rehabilitacja
51°15’21.563”N, 22°33’47.519”E www.imw.lublin.pl
ogólnoustrojowa w warunkach
stacjonarnych.

tel. 81 537 43 10, 81 537 43 15
al. Kraśnicka 100
szpital@szpital.lublin.pl
Rehabilitacja kardiologiczna
20-718 Lublin
Blok F
www.szpital.lublin.pl
w ośrodku / oddziale dziennym.
51°14’19.931”N, 22°30’11.052”E

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób ul. Rogowskiego 5
tel. 81 742 12 93
z Upośledzeniem Umysłowym
20-840 Lublin
zk.lublin@psouu.org.pl
Koło w Lublinie
51°15’27.071”N, 22°32’27.023”E www.psouu.lublin.pl

Nazwa

Ośrodek Rehabilitacyjny Instytutu
Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

42

41

Lp.

40

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Wojewódzkiego Szpitala
39 Specjalistycznego im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

FILIA NR 2
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
ul. Nowy Świat 38, Blok A
tel. 81 534 07 41, 601 987 416 Zabiegi krioterapii ogólnoustro38 Wojewódzkiego Ośrodeka Medycyny
20-418 Lublin
www.womp.lublin.pl
jowej - zabieg w kriokomorze.
Pracy Centrum Profilaktyczno Lecznicze
51°13’31.655”N, 22°33’48.924”E

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Szpitala Neuropsychiatrycznego
im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ

Działy rehabilitacji: hydroterapia, fizykoterapia, kinezyterapia.
Rehabilitacja ogólnoustrojowa
w ośrodku / oddziale dziennym.

Uwagi

ul. Abramowicka 2
20-442 Lublin (parter budynku- tel. 81 744 30 61 w. 381
-łącznik)
www.snzoz.lublin.pl
51°12’15.407”N, 22°35’13.416”E

Kontakt

ul. Projektowa 5
tel. 81 710 56 61
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Ośrodka
20-209 Lublin
info@omdmp.lublin.pl
Medycznego DMP Sp. z o. o.
51°14’42.288”N, 22°36’40.284”E www.omdmp.lublin.pl

Adres

36

Nazwa
Rehabilitacja ogólnoustrojowa
w ośrodku / oddziale dziennym.
Działy rehabilitacji: balneoterapia, krioterapia, światłolecznictwo, ciepłolecznictwo,
hydroterapia, masaże lecznicze,
kinesiotaping.

Lp.
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124
tel. 887 220 007,
603 867 422,
Cor Infantis ul. Nałęczowska 24 665 089 541,
605 140 507
Fundacja na 20-701 Lublin
rzecz dzieci 51°14’58.668”N, tel./fax 81 533 73 55
www.corinfantis.org
z wadami serca 22°30’47.411”E
fundacja@corinfantis.
org

3

4

Sklep wypożycza: łóżka rehabilitacyjne z elektryczną regulacją wysokości
podparcia leżącego, wózki inwalidzkie oraz balkonik do chodzenia.

ul. Lubartowska
72a
20-094 Lublin
51°15’30.203”N,
22°34’14.447”E
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
51°15’28.439”N,
22°33’52.199”E

Fundacja
ZOFIA

REHAB

Stowarzyszenie Chorych
na Astmę
Oskrzelową

7

8

9

tel. 603 614 700,
502 218 790
www.astma.lublin.pl
astma.lublin@op.pl

Wypożyczalnia oferuje koncentratory tlenu.

Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu powinny nadesłać „wniosek
użyczenia sprzętu” drogą pocztową, elektroniczną lub złożyć go osobiście w
biurze Fundacji. Wniosek dostępny jest na stronie - www.fundacja-zofia.pl.
Wypożyczalnia działa na zasadzie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, nie pobiera opłat dodatkowych, poza symboliczną kaucją zwrotną,
która po ukończeniu okresu użyczenia zostaje w całości zwrócona.
ul. Jana Sawy 8/04
tel. 693 317 555
20-632 Lublin
www.fundacja-zofia.pl
51°14’15.936”N,
lucja_stasiak@o2.pl
22°31’33.959”E
tel. 81 476 16 41
www.rehab-lublin.pl
biuro@rehab-lublin.pl,
rehab.lublin@onet.eu

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu medycznego dla podopiecznych Hospicjum, dla pozostałych osób wypożyczanie jest odpłatne. Rodzaj sprzętu:
inhalatory, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, spacerówki rehabilitacyjne, ssaki, materace przeciwodleżynowe, poduszki, agregat prądotwórczy,
koncentrator tlenu. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokumentację
medyczną chorego - do wglądu. Kontakt pod numerem tel. 81 53 71 373,
w godz. 8.30-9.00 i 15.00-16.00.
6

Opis
tel. 724 450 345
Wypożyczalnia płatna. Obowiązuje regulamin i kaucja. Wypożyczalnia posiwww.lublin.luteranie.pl
ada m.in.: łóżka elektryczne, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzluteranie.lublin@gmail.
kie, chodziki, kule, krzesła toaletowe.
com

Kontakt

tel. 81 537 13 62
www.dommalegoksiecia.pl
hospicjum@hospicjum.
lublin.pl
ul. Lędzian 49
Dom Małego 20-828 Lublin
Księcia
51°15’26.28”N,
22°29’24.323”E

5

Adres

tel. 81 747 57 64, 81 751
ul. Lubartowska 30
53 19, 607 935 118, 607
20-084 Lublin
Wypożyczalnia płatna, kontakt telefoniczny. W ofercie znajdują się: łóżka re935 060
habilitacyjne, wózki inwalidzkie oraz balkoniki do chodzenia.
51°15’11.483”N,
www.sklep-almed.pl
22°34’7.212”E
almed@hot.pl

ul. I Armii Wojska
Diakonia
Polskiego 10
Parafii
20-078 Lublin
Ewangelicko51°14’55.752”N,
Augsburskiej
22°33’20.843”E

Nazwa

Wypożyczalnia przeznaczona dla dzieci z ciężkimi wadami serca. W ofercie
posiada: koncentratory tlenu NEW LIFE, koncentratory tlenu SeQual Eclipse,
koagulometry CoaguChek, pulsoksymetry, inhalatory ultradźwiękowe.
Niezbędne dokumenty: pisemna prośba o wypożyczenie konkretnej aparatury medycznej, dokumentacja medyczna dziecka (karta informacyjna leczenia
szpitalnego), kopie dowodów osobistych rodziców dziecka.

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
Caritas
Archidiecezji 20-950 Lublin
Lubelskiej 51°14’46.788”N,
22°34’10.343”E

2

Lp.

Wypożyczalnia dysponuje 88 łóżkami rehabilitacyjnymi z elektrycznie
regulowaną wysokością podparcia leżącego. Każde łóżko jest wyposażone w
uchwyt, który pozwala osobie korzystającej na samodzielne podnoszenie się.
Ponadto wypożyczalnia udostępnia chorym: koncentratory tlenu, odsysacze,
chodziki oraz wózki inwalidzkie.

tel. 81 532 95 71
fax 81 532 81 94
(w godzinach od 9.0014.00)
www.lublin.caritas.pl
lublin@caritas.pl

ALMED
Wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego
przy sklepie

Wypożyczalnia płatna. W przypadku dłuższego wynajęcia sprzętu istnieje
możliwość negocjacji cen. Dowóz powyżej 20 kilometrów za granicę miasta Lublin gratis. Powyżej 20 kilometrów 0,80 zł za kilometr. Wypożyczalnia
posiada: łóżka rebabilitacyjno-ortopedyczne, materace zwykłe, materace
przeciwodleżynowe, podkłady, pionizatory, podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie. Firma oferuje szkolenie z obsługi sprzętu.

1

tel. 533 185 166
wypozyczalnia4help@
wp.pl

ul. Trześniowska
31
20-139 Lublin
51°15’48.528”N,
22°35’37.247”E

Opis

4 Help
Magdalena
Malec

Kontakt

Adres

Nazwa

Lp.

8.2. Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego
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9. Punkty Informacyjno-Poradnicze w tym bezpłatne porady prawne
Biuro Bezpłatnych
Porad Obywatelskich

AHEEEHAPOHCGBLLDIIKFBPAHEEEHA
BNFFFNBPILMLMLNHEKBPJPBNFFFNB
MCFJMLFMPJLJNMEAPHNOAOCGNAJKI
GOKMMMFILEIIIPMPNNIJILCBNKPOB
COGJEOFFEAHCGHJOABAFEJADMOPKB
MNFNNFEHLGAKCNMJLKLOAHFHADPHJ
APBBBPAPMJDPEKNFPHOBEBHDAGLJF
HHHHHHHPPHPPPPHHHPPPHHHPPHPPH

ul. Chopina 37/3 tel. 81 503 24 72
20-023 Lublin lublin@poradyobywatelskie.pl
51°14’33.33”N, 22°33’15.7”E www.poradyobywatelskie.pl

Jednostka prowadząca: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin

B

ezpłatna pomoc świadczona w Biurze Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego
obejmuje porady obywatelskie w szczególności w zakresie spraw: mieszkaniowych,
rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, spraw spadkowych, imigracji, repatriacji, spraw konsumenckich,
własnościowych oraz spraw karnych. Biuro czynne jest w poniedziałek-czwartek w godz.
8.00-18.00, piątek w godz. 8.00-16.00. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych zabiega
o rozwój powszechnego, bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, realizując
m.in. projekty: „Mam prawo” (POKL) oraz „Świadomy obywatel” (środki szwajcarskie).
Informacje na temat tych projektów dostępne są na stronie internetowej www.mamprawo.
eu oraz www.poradyobywatelskie.pl. Na obu stronach internetowych dostępny jest również panel E-kancelaria, gdzie można uzyskać poradę prawną i obywatelską przez Internet.
Centrum Informacji Alzheimerowskich
ul. Towarowa 19
20-205 Lublin
51°15’4.49”N, 22°35’28.3”E

AHEEEHAPKGNJJPHEGPAHEEEHA
BNFFFNBPEPBLIOFPBPBNFFFNB
JAMACBFJFIBPNAPAPDEKADIDN
PCNNINFNDMHKCHLIFPFEJAKIF
MFNFNFEPCNJDOPDOAHFHAAFOE
APBBBPAPCHAFAPMBBBDGFOIIA
HHHHHHHPPPPHHHPPHHHHHHPPH

tel. 81 444 45 44
fax 81 444 45 44
lsa@lsa.lublin.pl
www.lsa.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Lubelskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie

W

siedzibie Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego przy ul. Towarowej 19 działa Centrum Informacji Alzheimerowskich, gdzie udzielane są
bezpłatne porady dla osób zmagających się z chorobą, ich rodzin oraz opiekunów. Centrum czynne jest we wtorki, w godz. 8.00-16.00.
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Fundacja Fuga Mundi

F

AHEEEHAPDOPHMMAGIODPOPAHEEEHA
BNFFFNBPNKJGBHIPEHEGEPBNFFFNB
PHOOPPFHCEANFOIMBNBCGGMKLMLCG
BGKDHEFLEOFGOMHBGIOLDLDDIIMPD
HCANLIFCLDLPGHKNHNKJONIOICHDJ
MFNNNNEPJBCNFJIAEHNEAHFHAJBLH
APBBBPAPOBDLCPKODFHDHAEBFCIBG
HHHHHHHPPPHPPPPPPHPHPHHHPPHPP

ul. Hutnicza 20B tel. 81 534 26 01, fax 81 534 83 76
20-218 Lublin poradyprawne@ffm.pl
51°14’33.75”N, 22°35’41.60”E www.poradnictwoprawne.ffm.pl

undacja Fuga Mundi świadczy nieodpłatne porady prawne dla osób niepełnosprawnych drogą internetową. W celu uzyskania porady należy wejść na stronę
internetową - www.poradnictwoprawne.ffm.pl, lub bezpośrednio na stronę www.
ffm.pl. Porady są także udzielane w biurze, obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne

Informacyjny Punkt Kontaktowy
Fundacji „Bartek”

F

9. Punkty Informacyjno-Poradnicze w tym bezpłatne porady prawne
Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Lublin
- Punkt Porad Prawnych

P

AHEEEHAPKBGNFBFDNKBGIPAHEEEHA
BNFFFNBPELEGEOIHFDBHIPBNFFFNB
LFLHBCFJBBALJGNIMMFHDGCNBAJCP
CALCPDFNEMBKLGEJMICFEPDKKGIPA
PPJMFHFLHMEGACBNDFLPBPCFIGKLM
MNFNFNEHKINKAMDBMEJMAHFHABDLH
APBBBPAPCBIDDHCGBFECCBGFFEMBE
HHHHHHHPPPHHPHPPPPPPHPPPPHPPP

ul. Związkowa 20/2 tel. 513 505 464
20-148 Lublin info@fundacja-bartek.pl
51°16’9.48”N, 22°33’43.0”E www.fundacja-bartek.pl/

Klub Głuchoniewidomych
- Filia w Lublinie

AHEEEHAPHDHOCPNHEPAHEEEHA
BNFFFNBPBGFGBCBCJPBNFFFNB
MBAHGGFBJPHHNPGDKLNAEONIF
HMFFJLFNCEGIKOKIOEFKEFBAF
MFNFNNEPICBKGMBLAHFHANHBF
APBBBPAPAIJGHGIBGGDGCJHHI
HHHHHHHPPHPHPHHPPPPHPHHHH

ul. Leszczyńskiego 23 bkrzych@tpg.org.pl,
20-068 Lublin tpg@tpg.org.pl
51°15’7.69”N, 22°32’39.5”E www.tpg.org.pl

Jednostka prowadząca: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa, tel./fax 22 635 69 70

ełnomocnikiem Klubu jest Beata Krzych - bkrzych@tpg.org.pl, przewodniczącym Klubu Grzegorz Jakubiec. Działania: nauka języka migowego, organizowanie
różnych form rehabilitacji społecznej oraz spotkań integracyjnych. Przy Klubie
istnieje też grupa wolontariacka oraz grupa wsparcia psychologicznego.
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ul. Droga Męczenników tel. 81 444 34 20
Majdanka 20
kta.lublin@wp.pl
20-319 Lublin
51°13’59.74”N, 22°35’13.74”E www.kta.lublin.pl

oradnictwo prawne świadczone jest w siedzibie KTA O/Lublin 4 razy
w miesiącu - w każdą środę w godz. 9.00-19.00. Istnieje możliwość spotkania indywidualnego lub przesłania zapytania na adres mailowy - ktalublin.
prawnik@gmail.com lub telefonicznie - 81 444 34 20. W sprawach pilnych można
skontaktować się bezpośrednio z prawnikiem pod numerem telefonu - 602 751 262.

Lubelskie Centrum
Bezpłatnych Porad Prawnych

undacja „BARTEK” na Rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami Odkleszczowymi prowadzi Informacyjny Punkt Kontaktowy gdzie można uzyskać wszelkie
informacje oraz po¬rady na temat boreliozy i innych chorób odkleszczowych.

P

AHEEEHAPJCEINDOHPPAHEEEHA
BNFFFNBPNHICJLFHBPBNFFFNB
LGFCODFMMMIKBBLOLKPLMNECO
JOOHMHFPONNEGNCLMDDIADDED
EFNFFNEHCAPAMDGGAHFHAOFJJ
APBBBPAPIPMICEGPFAAHBGOJL
HHHHHHHPPPPHPPPPPPHPPHHHH

AHEEEHAPODCDFICOPPAHEEEHA
BNFFFNBPIHJPMDNPBPBNFFFNB
PFBKMKFMNBLPKPOACKAANDPKI
CKNLMGFCOGOLAGFBLOCLPALKA
MNNFFNEPDDGMMIPGAHFHAMNLB
APBBBPAPMFJAGNPEADHDAGNJF
HHHHHHHPPHPHPHHPHHHPPHPPH

ul. Chopina 14/70 tel./fax 81 743 68 05
20-023 Lublin porady@panstwoprawa.org
51°14’41.71”N, 22°33’14.97”E www.panstwoprawa.org

Jednostka prowadząca: Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa

D

ziałalność poradnicza pod postacią Lubelskiego Centrum Bezpłatnych Porad
Prawnych w ramach Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa funkcjonuje od
2007 roku. Szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania spraw można uzyskać w siedzibie Fundacji, kontaktując się telefonicznie lub mailowo, od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00-17.00.
Grafik dyżurów:
Sprawy administracyjne: poniedziałek 14.00-15.00
Sprawy rodzinne: wtorek 13.00-15.00
Sprawy cywilne: środa 16.00-18.00, czwartek 16.30-18.00
Sprawy z zakresu praw człowieka: środa 16.00-18.00
Sprawy pracownicze: piątek 17.00-18.00
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Lubelskie Forum Organizacji Osób
Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

C

AHEEEHAPKLKNIALOOPAHEEEHA
BNFFFNBPEOFDJGAOIPBNFFFNB
PEKFECFOHIJEPALJEGHOCDIDN
HOLFEFFMJHOFAHLJBNGGJAKIF
MFFNFNEHKLFNECHOAHFHAAFOF
APBBBPAPCBJEAKMFHDCEEAIIA
HHHHHHHPPPPPHHPPHPHPPHPPH

ul. Stanisława Leszczyńskiego tel./fax 81 533 10 22
23/14
lfoon.lublin@gmail.com
20-068 Lublin
51°15’7.69”N, 22°32’39.53”E www.lfoon.lublin.pl

entrum Informacyjno Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych świadczy
bezpłatne usługi informacyjne, poradnicze oraz konsultacje dla środowiska
osób niepełnosprawnych. Codziennie w godz. 10.00-14.00 można skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa prawnego oraz psychologicznego (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) oraz poradnictwa środowiskowego. Udzielane są
informacje w zakresie usług rehabilitacyjno-medycznych, socjalnych, edukacji, pracy, dostępności sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego itp. Informacje i porady udzielane są bezpośrednio osobom odwiedzającym Centrum, telefonicznie oraz
przez Internet. Prawnik udziela także porad za pośrednictwem poczty elektronicznej - prawnik.lfoon.lublin@o2.pl. Prawnik nie reprezentuje osób niepełnosprawnych
w sądzie. Ponadto na stronie Internetowego Biuletynu – niepelnosprawni.lublin.pl,
znajdują się informacje o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz baza adresowa placówek udzielających bezpłatnych porad prawnych.
Okręgowy Inspektorat Pracy

O

Ośrodek Informacji Osób
Niepełnosprawnych

O

ul. Stanisława Leszczyńskiego
23, pokój 11
20-068 Lublin
51°15’7.69”N, 22°32’39.5”E

AHEEEHAPKKMALBACOPAHEEEHA
BNFFFNBPEOEKIDIHMPBNFFFNB
KCPADBFMFLBEMHABNEFIBDIDN
PGGDCPFAMFFDEBGABNGMLAKIF
MFNNNNEHCHKCNMCPAHFHAKBPE
APBBBPAPCFKHDJDHFADFEDOIA
HHHHHHHPPPHHHPHPHPHPPHPPH

tel. 81 466 20 66
fax 81 466 20 67
oion@lublin.eu
www.um.lublin.eu

środek udziela bezpłatnych informacji i porad w zakresie: obowiązujących
systemów orzecznictwa, praw osób niepełnosprawnych, możliwości uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny
i rehabilitacyjny, sanatoriów i turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier, działalności gospodarczej, rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych, ulg i uprawnień. Można uzyskać tu również informacje na temat:
ustawowego wsparcia pracodawców osób niepełnosprawnych, instytucji wspierających
osoby niepełnosprawne, aktualnych programów PFRON, a także funkcjonowania i skutecznego załatwiania spraw w Urzędzie Miasta. Bezpłatna informacja specjalistów: prawnik - środa w godz. 13.00-14.30; psycholog - czwartek w godz. 13.00-15.30 (po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu). Istnieje możliwość umówienia tłumacza
języka migowego. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

AHEEEHAPKHLFLPHEGPAHEEEHA
BNFFFNBPECEHNOFPBPBNFFFNB
OGPDEDFJHPDOCAPAPGHJADIDN
HOKEAOFINFOIIHIJEFHELAKIF
MFNFFFEPCNJNEGKCAHFHAAFOE
APBBBPAPCPIKIFJBBBDFEKKIA
HHHHHHHPPHPPPPPPHPPHHHPPH

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Przestępstwem

ul. Piłsudskiego 13 tel. 81 463 50 90
20-011 Lublin kancelaria@lublin.pip.gov.pl
51°14’24.93”N, 22°33’24.6”E www.lublin.oip.pl

kręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie uruchomił specjalny numer telefonu: 81 537 11 52, pod którym można uzyskać poradę prawną w zakresie mobbingu, dyskryminacji i molestowania seksualnego. Porady udzielane są w poniedziałki w godz. 8.00-15.00. Porady prawne udzielane są także w biurze
Okręgowego Inspektoratu Pracy, parter, pokój nr 1: poniedziałek godz. 9.00-18.00,
wtorek-piątek godz. 9.00-15.15. Telefoniczne porady prawne: Infolinia 801 002 300.
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AHEEEHAPDDEIOGPOMPAHEEEHA
BNFFFNBPNDNPAHJOMPBNFFFNB
PANJMJFDANGCMIJJNFPMLLJAF
PIGEDMFLIDOFNHMJDNGDOAIIF
MFFNFNEHJDAJGLIOAHFHAGFCF
APBBBPAPOAADICGFGACAHCBLA
HHHHHHHPPPHPPPHPHPHHHHPPH

ul. Bernardyńska 5 tel. 81 534 38 87
20-109 Lublin poczta@agape.lublin.pl
51°14’45.75”N, 22°33’55.2”E www.agape.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym
AGAPE

S

towarzyszenie AGAPE prowadzi bezpłatną, szeroką pomoc osobom, które doświadczyły w swoim życiu trudności związanych z przemocą, ubóstwem, samotnością, uzależnieniami lub chorobą. W ramach Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonują trzy punkty: w Lublinie, Chełmie i Puławach.
Punk w Lublinie mieści się w siedzibie Stowarzyszenia, na ul. Bernardyńskiej 5. Dyżury prawnika: poniedziałek: 8.00-10.00, 14.00-18.00; wtorek: 8.30-11.30, 10.00-13.00;
czwartek: 9.00-13.00, 16.00-19.00; piątek:14.00-18.00, 16.00-19.00. Istnieje także możliwość skorzystania z porad psychologa, pracownika socjalnego oraz specjalisty terapii
dzieci skrzywdzonych przestępstwem. Obowiązują zapisy telefoniczne: 81 534 38 87.
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9. Punkty Informacyjno-Poradnicze w tym bezpłatne porady prawne
Punkt Informacji dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin

Punkt Doradztwa dla Seniorów
Dom Pomocy Społecznej im. tel. 81 532 56 81
Bł. Jana Pawła II , ul. Ametytel. 81 466 55 55
stowa 22, 20-577 Lublin
51°13’16.45”N, 22°30’37.0”E chsnrosin@gmail.com

Jednostka prowadząca: Chrześcijańskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Starszych
i Niepełnosprawnych w Lublinie

W

Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Jana Pawła II działa Punkt Doradztwa
dla Seniorów, czynny: poniedziałek-czwartek w godz. 10.00-16.00. Dyżury mają tu: ekonomista, informatyk oraz w ustalonych godzinach specjaliści z prawa, ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej, psychologii oraz medycyny. Do dyspozycji seniorów jest sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Osoby
dyżurujące, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przeprowadzają zajęcia informatyczne z obsługi komputera i nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Osoby starsze mogą liczyć także na pomoc w przygotowaniu pism urzędowych. Punkt zapewnia
możliwość uzyskania w jednym miejscu niezbędnych informacji z różnych dziedzin
życia. Pozwala w świadomy sposób podejmować decyzje w kwestiach prawnych i ekonomicznych, zabezpiecza i chroni przed konsekwencjami niekorzystnych decyzji.
Punkt Informacji dla osób
niepełnosprawnych FAR

ul. Lubomelska 1/3, pok. 101 tel./fax 81 742 45 51
20-072 Lublin lzinr@lzinr.lublin.pl
51°15’0.90”N, 22°33’8.2”E www.lzinr.lublin.pl

Jednostka prowadząca: Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

L

ubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu prowadzi Punkt informacji dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, czynny: pon. 12.00-16.30, wt.-pt. 9.00-13.30,
pok. 101, tel. 81 742 45 51 (budynek dostępny jest dla osób poruszających się
na wózkach). Ponadto w serwisie www.lzinr.lublin.pl, w dziale „ABC osoby z niepełnosprawnościami” można znaleźć aktualne informacje i przepisy prawne.

AHEEEHAPHDAEHPIMLKGHFPAHEEEHA
BNFFFNBPBGEDIPBGAHFGFPBNFFFNB
NFAFCGFFKIFPOFNBHBKLDJLBDONPC
LFJCOIFIHGLJLMFMLDOCANJKKIFLL
PMOMAKFDGOGPGCGDKPACKIKJKAHPL
MFNFNFEPAKCNJBPNIAKEAHFHAJFOD
APBBBPAPAFJHHDCIFLKNABFFFKDMH
HHHHHHHPPHPPPHHHPHHPPPPHPHHPP

Punkt Informacyjno–konsultacyjny
dla osób z zaburzeniami psychicznymi

al. Kraśnicka 127/129 tel./fax 81 526 10 24
(p.1, II piętro)
biuro.lubelskie@far.org.pl
20-718 Lublin
51°14’19.39”N, 22°29’48.62”E www.far.org.pl/lubelskie.html

Jednostka prowadząca: Fundacja Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie

P

unkt Informacji dla osób niepełnosprawnych prowadzony przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji w Lublinie. Udziela kompleksowych informacji dla osób po
wypadkach, z trwałymi urazami kręgosłupa, poruszającymi się na wózkach. Biuro czynne jest: poniedziałek-środa, czwartek godz. 10.00-18.00, piątek godz. 8.00-16.00.
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AHEEEHAPOGGJMEMOPPAHEEEHA
BNFFFNBPIOFPMPBOEPBNFFFNB
OCAKLPFNMDHCECHJDPCFPDPKI
COBODOFKKNNHABPJAPDIOALKA
MNFNFNEHLDDBMBNOAHFHAAJKA
APBBBPAPMCIKGLEFACHGBMLBF
HHHHHHHPPPPHPPHPHPHHPHPPH

AHEEEHAPNEBMDNOMIPAHEEEHA
BNFFFNBPBOJHMDALFPBNFFFNB
JCJLBNFIAHCBIEFEGGMDDKGLO
MMMMHMFFNCJPHFLPJHEPIJCDG
MNNNNFEHDKDGKIKEAHFHAJADH
APBBBPAPGPEGFPGKBCBEGHGEL
HHHHHHHPPPHPPPHHPPPPPPHHH

ul. Gospodarcza 32 tel. 81 746 52 00
20-213 Lublin poczta@lsozp.org
51°14’46.54”N, 22°36’1.6”E www.lsozp.org

Jednostka prowadząca: Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

B

ezpłatnie informacje dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin. Można
uzyskać tu informacje na temat placówek, świadczących pomoc ambulatoryjną
i szpitalną (dzienną i całodobową); ofert ośrodków wsparcia, środowiskowych
domów samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej, klubach samopomocy; instytucji
realizujących pomoc w zakresie usług opiekuńczych i mieszkań chronionych; informacji
na temat organizacji, które udzielają pomocy prawnej; możliwości skorzystania z interwencji lekarza w miejscu zamieszkania osoby chorującej; informacje o organizacjach
wspierających rodziny osób chorujących psychicznie, miejsc zatrudnienia i szkoleń osób
niepełnosprawnych. Kontakt telefoniczny lub osobisty z koordynatorem - tel. 726 700
770.

135

9. Punkty Informacyjno-Poradnicze w tym bezpłatne porady prawne

Punkt Informacyjny

AHEEEHAPNJBDIBEOLBKDHPAHEEEHA
BNFFFNBPBDNOAPFCADFKNPBNFFFNB
MEKJDKFNDJFPBJILKMKAGHIGDOFLJ
DLDLIBFHOAMLPBGIBEOPFGLBJMJHI
MENFGKFDIEKMILJPJMHDCCLJIIJLA
MNFFFNEHDCLBLDDBIDJIAHFHAFJPB
APBBBPAPGHLNAIHMGMKBCAGGGENIE
HHHHHHHPPHHPPHPPHHPPHPPHPHPHP

ul. Leszczyńskiego 23
fundacja@stronaparkinsona.pl
20-069 Lublin
www.fundacjaparkinsona.pl
51°15’7.69”N, 22°32’39.53”E

Jednostka prowadząca: Fundacja na rzecz chorych na Parkinsona

P

unkt informacyjny dla osób chorych na Parkinsona i ich rodzin, działający
w ramach Fundacji na rzecz chorych na Parkinsona. Czynny jest w każdy wtorek
w godz. 9.00-11.00, w siedzibie Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej
przy ul. Leszczyńskiego 23.

Punkt Informacyjny na temat SM

9. Punkty Informacyjno-Poradnicze w tym bezpłatne porady prawne

81 747 98 21

T

Tyflopunkt – punkt konsultacyjny
dla osób z wadami wzroku

al. Racławickie 22 tel. 724 691 786
20-037 Lublin lublin@ptsr.org.pl
51°14’55.82”N, 22°32’26.1”E www.ptsr-lublin.pl

P

unkt informacyjny na temat SM prowadzony przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Lublinie. Udzielane są tu kompleksowe informacje na temat choroby, leczenia, dobrych lekarzy, rehabilitacji, wsparcia, a także
przysługujących ulg i uprawnień socjalnych. Udzielane są tu kompleksowe informacje
na temat choroby, leczenia, dobrych lekarzy, rehabilitacji, wsparcia, a także przysługujących ulg i uprawnień socjalnych. Punkt czynny jest: poniedziałek i wtorek w godz.
10.00-15.00, środy w godz. 12.00-19.00, czwartek i piątek w godz. 10.00-15.00. Dyżur
telefoniczny pod numerem - 724 691 786, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.
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ul. Kalinowszczyzna 84
tel. 81 747 98 21
20-201 Lublin
telejan@wp.pl
51°15’10.69”N, 22°35’35.02”E

elefon zaufania 81 747 98 21 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00. Osobom szukającym wsparcia porad udziela psycholog Jan Arczewski, który sam jest osobą niepełnosprawną. Jan Arczewski prowadzi Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych w Lublinie od 27 lat.

AHEEEHAPHADKEHLIGPAHEEEHA
BNFFFNBPBGNGICJLEPBNFFFNB
OBGCGBFBKOPGJPGNONOAGONIF
HAADNGFIIPKJOLIMJAEPFFBAF
MFFNFNEHIJDCDEBLAHFHAJHBF
APBBBPAPANGGMKDCEDCACNHLA
HHHHHHHPPPHPPHPPPPPPPPHHH

Jednostka prowadząca: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Lublin

Telefon Zaufania
dla Osób Niepełnosprawnych

ul. Głowackiego 35
20-060 Lublin
51°15’13.65”N, 22°32’17.4”E

AHEEEHAPDNAABCOHKGFNOPAHEEEHA
BNFFFNBPNONKFCNCELFHBPBNFFFNB
IBKPJKFCFAGLPDFHPLCKEFMJJMPCG
KIAAPMFKEIAGCKNIDIKKAMDJKAMOD
PCGBMMFHAFGHBGMFHNJIIMJCJAFLJ
MFNNNNEHJAOEPONBNHJAAHFHAJBKH
APBBBPAPOFFPCOKODBGFBBFBFAIJG
HHHHHHHPPPHHHHHPPHPPPHPHPPHPP

tel./fax 81 442 75 36
lublin@szansadlaniewidomych.org

www.szansadlaniewidomych.org

Jednostka prowadząca: Fundacja Szansa dla Niewidomych
ul. Kameralna 1/30 (biuro), 03-406 Warszawa
tel. 22 818 72 31, fax 22 827 16 18, szansa@szansadlaniewidomych.org

T

yflospecjaliści służą pomocą, m.in. w doborze sprzętu rehabilitacyjnego, uzyskaniu dotacji na specjalistyczny sprzęt i szkolenia rehabilitacyjne, w wyborze
odpowiedniej szkoły lub miejsca pracy. Oprócz podstawowej rehabilitacji wybrane tyflopunkty prowadzą również szkolenia i warsztaty pomagające osobom z niepełnosprawnością wzrokową znaleźć wymarzoną pracę lub otworzyć własną działalność
gospodarczą. Z usług tyflopunktów korzystają w równym stopniu opiekunowie osób niewidomych, nauczyciele, wolontariusze oraz przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Tyflopunkt czynny jest w godz. 8.00-16.00.
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Uniwersytecka Studencka
Poradnia Prawna przy UMCS w Lublinie

W

AHEEEHAPHAJABBKLCBNFGBNGLPAHEEEHA
BNFFFNBPBDIPAHJHFPEPJKEHFPBNFFFNB
KGHHHCFCPHMMHIKPAHJLBMGCELLGFIKND
HJDEIHFKHFPLCJGGNIHMKOJLJKKMGAIAC
NBHPIAFGFLMOIGLIKNCCIIOLHMIHGBKEK
PMGEDNFNIJCMDHKONLMHFOJLGFIEHNKJL
MFFNNNEPADJFIGHNDICLOIAAAHFHAKOMD
APBBBPAPALPAPPFLHMGEKAPNDDFDDCOPD
HHHHHHHPPHPHPPPPPHPHPPHHHHPPPHPHP

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 tel./fax 81 537 50 47
20-042 Lublin uspp@interia.pl
51°14’44.37”N, 22°32’26.97”E www.umcs.lublin.pl

ramach Wydziału Prawa i Administracji UMCS działa Uniwersytecka
Studencka Poradnia Prawna, która świadczy bezpłatną pomoc prawną
w zakresie: prawa cywilnego, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa
finansowego (zwłaszcza podatkowego), spraw związanych z przemocą w rodzinie. Poradnia udziela pomocy prawnej osobom niezamożnym, których nie stać na korzystanie
z odpłatnej pomocy prawnej. Pomoc świadczona jest przez studentów, wyłącznie na piśmie i polega na pisemnym przedstawieniu opinii, opracowywaniu projektów własnych
wystąpień osób zgłaszających się po poradę, w szczególności pism procesowych w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Przyjmowanie spraw odbywa się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 10.00-13.30, w środy w godz. 12.00-15.30. W okresie
od 1 lipca do 30 września poradnia jest nieczynna.

NOTATKI
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rozdział 10. Transport osób niepełnosprawnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Damel Taxi Lublin
Impex-Trans
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Lublinie
Polskie Koleje Państwowe
Port Lotniczy Lublin
Trans Medic NZOZ Pogotowie Ratunkowe i Transport Sanitarny

139
139
139
139
140
140

2

4

tel. 81 710 03 00
ul. A. Grygowej 56
(centrala)
20-260 Lublin
fax 81 525 42 26
51°13’53.04”N,
mpk@mpk.lublin.pl
22°37’20.532”E
www.mpk.lublin.pl
Dworzec Główny
PKP w Lublinie
Polskie Koleje Plac Dworcowy 1 tel. 22 474 13 13
Państwowe 20-406 Lublin
cbdk@pkp.pl
51°13’55.667”N,
22°34’9.767”E

Miejskie
Przedsiębiorstwo
3
Komunikacji
w Lublinie

tel. 503 154 253
ul. Harnasie 21/83
tel./fax 81 740 21 25
20-857 Lublin
Impex-Trans
info@impex-trans.pl
51°16’36.228”N,
www.przewozyniepel22°32’50.208”E
nosprawnych.pl

1

tel. 196-26, 81 533 33
33, fax 81 533 33 34
dameltaxi@op.pl
www.taxiwlublinie.com

Kontakt

Damel Taxi
Lublin

Adres
ul. Związkowa
10/27
20-147 Lublin
51°16’10.596”N,
22°34’1.884”E

Nazwa

Lp.

Specjalistyczne busy oraz autobusy przystosowane do przewozu osób
niepełnosprawnych, od 4 do 65 miejsc. Pojazdy wyposażone są w pasy
bezwładnościowe na wszystkich fotelach oraz windy lub podjazdy dla osób
na wózkach inwalidzkich. Kierowcy posiadają uprawnienia do przewozu
osób oraz ukończony kurs pierwszej pomocy paramedycznej, gwarantują
profesjonalizm oraz bezpieczeństwo przewozu. Usługi są świadczone
również poza miastem Lublin. Ponadto usługi w zakresie: dowozu dzieci
niepełnosprawnych do szkół, dowozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej, dializy, okazjonalne przewozy na zlecenie, przewozy
podopiecznych Domów Opieki Społecznej oraz taxi dla osób na wózkach
inwalidzkich.
Zamówienia na przewozy osób niepełnosprawnych przyjmowane są w godzinach 7.00-14.00 z jednodniowym wyprzedzeniem, telefonicznie - 81 533 33
10, drogą elektroniczną - komunikacjadlaniepelnosprawnych@mpk.lublin.
pl lub w formie pisemnej pod adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o. o., ul. A. Grygowej 56, 20-260 Lublin. Skargi i wnioski
dotyczące indywidualnego przewozu osób niepełnosprawnych należy składać
do Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, al. Kraśnicka 25, 20-718 Lublin.
Pomoc w podróży pociągami spółki PKP Intercity: kontakt telefoniczny w dni
robocze w godz. 8.00-15.00, tel. 22 47 31 611 lub z Infolinią PKP Intercity - 19
757 (całodobowo) lub mailowo: ICpomocnadlon@intercity.pl (całodobowo)
- dla osób podróżujących w komunikacji krajowej lub easytravel@intercity.pl
- dla podróżujących w komunikacji międzynarodowej. Nieodpłatna pomoc
na dworcach, w zakresie wsiadania i wysiadania oraz przesiadek - 22 474 13
13 (całodobowo) lub mailowo: cbdk@pkp.pl (zgłoszenia co najmniej na 48
godzin przed rozpoczęciem podróży).

Usługi z zakresu przewozu osób niepełnosprawnych specjalnym samochodem przystosowanym do przewozu wózków inwalidzkich. Wjazd na pokład
pojazdu zapewnia elektryczna winda. Pojazd posiada certyfikat kwalifikujący
go, jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Opis
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140
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Lp.

Adres
Adres rejestrowy
Spółki:
ul. Hempla 6
20-008 Lublin
Adres koresponPort Lotniczy
dencyjny:
Lublin
ul. Króla Jana III
Sobieskiego 1
21-040 Świdnik
51°14’7.439”N,
22°42’48.383”E
Trans Medic
NZOZ
ul. Młyńska 5
Pogotowie 20-406 Lublin
Ratunkowe 51°14’0.347”N,
i Transport 22°34’2.351”E
Sanitarny

Nazwa

Bezpłatna asysta dla osób niepełnosprawnych na wszystkich etapach podróży
lotniczej. Potrzebę takiej pomocy zaleca się zgłosić w chwili zakupu, rezerwacji biletu, ale nie później niż 48 godzin przed lotem lub w Dziale Obsługi
Naziemnej. Obsługa pasażerów: Kierownik zmiany, tel. 81 458 13 46,
609 909 290, fax 81 470 46 08, zaneta.szoda@airport.lublin.pl.

Specjalistyczny przewóz sanitarny również dla pacjentów wymagających
specjalnych warunków transportu, pacjentów z chorobami kardiologicznymi, jak i dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów i wind dla wózków
inwalidzkich.

tel. 81 532 96 88, 81 534
53 44, 81 534 53 44
biuro@transmedic.pl
www.transmedic.pl

Opis

Biuro Informacji Lotniskowej: 81 458 14 44;
Biuro Zarządu:
tel. 81 458 14 00;
fax 81 470 46 00
www.portlotniczy.
lublin.pl

Kontakt

10. Transport osób niepełnosprawnych
rozdział 11. Przydatne adresy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie
Jednostka terenowa Federacji Konsumentów w Lublinie
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Narodowy Fundusz Zdrowia Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie
Lubelski Urząd Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej
Miejski Rzecznik Konsumentów
Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych		
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
Rzecznik Praw Obywatelskich – Punkt Przyjęć Interesantów w Lublinie
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatura w Lublinie
Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie
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11. Przydatne adresy
Centrum Interwencji Kryzysowej
w Lublinie

P

ul. Probostwo 6A
20-089 Lublin
51°15’9.81”N, 22°33’57.7”E

AHEEEHAPKFBHIBACOPAHEEEHA
BNFFFNBPEGEHIDIHIPBNFFFNB
MGIBCGFOBOHOFHAJGEFIBDIDN
POCHBOFKDFMODGHAJNGMLAKIF
MFNNFFEPCIAGDDIPAHFHAGDPE
APBBBPAPCFJLAKDHFADEEGOIA
HHHHHHHPPHHHPHHPHPHHPHPPH

tel. 81 466 55 46, 81 466 55 47,
fax 81 466 54 94
sekretariat@cik.lublin.eu
www.ciklublin.pl

lacówka świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, prawną
oraz interwencyjną mieszkańcom Lublina, będącym w trudnej sytuacji życiowej, takiej jak: przemoc w rodzinie, uzależnienie, niepełnosprawność, długotrwała, ciężka choroba własna, lub członka rodziny, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, zdarzenia
losowe i sytuacje kryzysowe. Udziela nieodpłatnie schronienia ofiarom pożarów, powodzi, klęsk żywiołowych, przemocy domowej, handlu ludźmi oraz innych zdarzeń
losowych uniemożliwiających pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania. Godziny pracy od poniedziałku do piątku 7.00-19.00, sobota 8.00-14.00 (dyżur interwencyjny). W ramach Centrum działa całodobowy Telefon Zaufania: 81 534 60 60.

Jednostka terenowa Federacji
Konsumentów w Lublinie

N

al. Racławickie 14
20-950 Lublin
51°14’52.62”N, 22°32’36.6”E

AHEEEHAPJIGLGCAJPONGFPAHEEEHA
BNFFFNBPNGJPIKJPECNDIPBNFFFNB
LCFENAFKNBEALJABADDDIMKIINHEL
KINMPNFDLAIHDGDCCBNAPMJOMCBII
KEBAHKFOJAGNLHAFKOMOFHPBFEODH
ENFNNNEHKHMFCEBGADJBAHFHAAHID
APBBBPAPIBNJHJEKJHJKCDGBDKHOB
HHHHHHHPPPHHPHPPPPHHHHHPHPPHP

tel. 81 307 03 29
lublin@federacja-konsumentow.org.pl, www.federacja-konsumentow.org.pl

iezależna organizacja pozarządowa, której zadaniem jest wzmacnianie pozycji
konsumenta na rynku oraz ochrona interesów i praw konsumenta. Zadanie to
realizuje poprzez prowadzenie bezpłatnego poradnictwa prawnego, edukację
i informację konsumencką. Udziela bezpłatnych porad prawnych i pomocy prawnej
w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń. W trudniejszych
sprawach, prawnicy Federacji Konsumentów podejmują bezpośrednie interwencje
u sprzedawców i producentów, wskazują na nieprawidłowości w sposobie załatwienia reklamacji, powołują się na właściwe przepisy uzasadniające roszczenia klientów. Siedziba
Federacji Konsumentów mieści się w budynku KUL, Collegium Jana Pawła II (wejście
od ul. Łopacińskiego), pok. C-721A, 7 piętro, czynne: pon. 12.30-18.00, śr. 10.00-15.00,
czw. 12.30-16.30, pt. 12.00-17.30.
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11. Przydatne adresy

11. Przydatne adresy
Kuratorium Oświaty w Lublinie

N

ul. 3 Maja 6
20-950 Lublin
51°14’56.63”N, 22°33’28.0”E

AHEEEHAPDJFCNMAOPCBANPAHEEEHA
BNFFFNBPNDFHAPNDEPBGAPBNFFFNB
OHKMJMFGHLDHNIBONLFHBCPKLOJCG
OIGCPKFFKCOIFGGPEIODDJCJLAMOC
HGEOEAFOJFFHCCMFHNLOINIMLABLJ
MFFFFNEPJOJGGLNAOHJAAHFHAJBDH
APBBBPAPOLKKADMODDHDGAFFFEKJO
HHHHHHHPPHHHHHPPPHHPPHPHPPHPP

tel. 81 538 52 00
fax 81 538 52 65
kurator@kuratorium.lublin.pl
www.kuratorium.lublin.pl

a stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie - www.kuratorium.
lublin.pl znajduje się wykaz szkół i placówek oświatowych w województwie
lubelskim. Podstawowe informacje na temat kształcenia specjalnego oraz integracyjnego udzielane są pod numerem tel. 81 538 52 07; pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkołach i placówkach - 81 53 85 205; wypoczynek dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz z rodzin najuboższych, w tym obozy językowe - 81 538 52 69;
Baza danych o wypoczynku – www.wypoczynek.men.gov.pl.

Narodowy Fundusz Zdrowia
Lubelski Oddział Wojewódzki w Lublinie

Z

ul. Szkolna 16
20-124 Lublin
51°15’19.16”N, 22°34’18.1”E

adania realizowane w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ przy ul. M. Koryznowej 2d: Potwierdzanie prawa do świadczeń: tel. 81 531 05 14, fax 81 531
06 54; Skargi i Wnioski: tel. 81 531 06 50; Karty EKUZ: tel. 81 531 05 98; Lecznictwo Uzdrowiskowe: tel. 81 531 05 55; Zaopatrzenie Ortopedyczne: ul. Szkolna 16,
tel. 81 531 05 68, 531 05 92, 531 06 08; Punkt informacyjny - tel. 81 531 05 98; Infolinia (strefa numeracyjna lubelska) - 19488, czynna w godz. 8.00-16.00. Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, tel. 22 572 60
00, fax 22 572 63 33; Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 22 532 82 50, fax 22 532 82 30, sekretariat@bpp.gov.pl, www.bpp.gov.pl.
Ogólnopolska Bezpłatna Infolinia: 800 190 590, czynna pn.-pt. w godz. 9.00-21.00.
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Lubelski Urząd Wojewódzki
- Wydział Polityki Społecznej

D

ul. Spokojna 4
20-914 Lublin
51°15’1.23”N, 22°33’12.4”E

tel. 81 742 45 52
fax 81 742 44 70
wps@lublin.uw.gov.pl
www.lublin.uw.gov.pl

o głównych zadań Wydziału w zakresie pomocy i wsparcia dla osób niepełnosprawnych należy: wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie domów
pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzenie rejestrów ww.
placówek, a także jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe. Wydział zajmuje się nadzorem i kontrolą powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, ośrodków i organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych, obsługą Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, prowadzeniem rejestru ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, centrów oraz klubów integracji społecznej, prowadzi także sprawy
dotyczące zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej. Na stronie
www.bip.lublin.uw.gov.pl dostępny jest rejestr tłumaczy polskiego języka migowego.

AHEEEHAPOACOHLAEHPAHEEEHA
BNFFFNBPIKJPMHEPNPBNFFFNB
MFBJLIFMKJICGCDAIKBAMDPKI
KGJMLBFNDDLOOBPIENACMALKA
MNNNFFEPDHGDMLJOAHFHAALKB
APBBBPAPMKBGBGFBGAGFAAPBF
HHHHHHHPPPHHPHPPHHHHPPPPH

tel. 81 531 05 00 do 02
fax 81 531 05 28
info@nfz-lublin.pl
www.nfz-lublin.pl

AHEEEHAPJFNIEAOMOPAHEEEHA
BNFFFNBPNHEGJLMGEPBNFFFNB
LHCEMFFIICIHKKHGBPMIMNECO
BKIKCDFFLKLONKIDIJBICDDED
EFFFNFEPKACPLBIHAHFHAIHIJ
APBBBPAPIGMLCPGMDCBEAEOBL
HHHHHHHPPHPPPPPPPHHPPHHHH

Miejski Rzecznik Konsumentów

Z

ul. Wieniawska 14
20-071 Lublin
51°14’59.44”N, 22°33’6.0”E

AHEEEHAPDEGENEBNPJFOKMFMCPAHEEEHA
BNFFFNBPNKMCAOBDMDEOJLJGJPBNFFFNB
PEPMIJFDCANIJNMGLHJKMNFLGFPIIIKHH
IDPOPCFKOMOCFGDONAHLONCLABAKNKOAL
PJHCPEFKPKCGNKIEMDIBOJGJFCLGEDKCJ
PAOOPAFADNIDHIKIGKOCCJNDIIPNDOIBP
MNNNFFEHBGNJDCKCNDCDBNEEAHFHACONK
APBBBPAPOELDKJDDKDKJFLKMFBHGBEMFJ
HHHHHHHPPHHPHPHPPPPPHPHPHPHPPHPHP

tel. 81 466 16 00
fax 81 466 16 01

rzecznik_konsumenta@lublin.eu

www.um.lublin.pl

adaniem Rzecznika jest przede wszystkim udzielanie bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów oraz stępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań.
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów obsługuje interesantów: poniedziałek, wtorek godz. 7.45-16.45; środa, czwartek, piątek godz. 7.45-15.15. Skargi konsumentów
mogą być składane na piśmie lub osobiście w godzinach pracy Biura, pokoje: 1104, 1105.
Terminy udzielania porad prawnych ustalane są telefonicznie pod numerem: 81 466 16
00, e-mailem: rzecznik_konsumenta@lublin.eu lub w trakcie osobistej wizyty w Biurze.
Bezpłatna Infolinia Konsumencka - 0 800 007 707, czynna od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00-17.00.
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11. Przydatne adresy

11. Przydatne adresy

Ośrodek Leczenia Uzależnień SP ZOZ

S

ul. Karłowicza 1
20-027 Lublin
51°14’47.15”N, 22°33’18.32”E

AHEEEHAPHNBCDBKBNPAHEEEHA
BNFFFNBPBCICNPMKFPBNFFFNB
KBDAHFFCJFNAFIJFCIMCGONIF
PAEDFEFBLEDGPJFNOHFKEFBAF
MFNNNFEPIPECHEFLAHFHAHBAE
APBBBPAPAINOAPNEECDGDFDLA
HHHHHHHPPPHHPHHPPPHHPPHHH

tel. 81 532 29 79, fax 81 463 96
64, osrodek.leczenia.uzaleznien@neostrada.pl
www.olu.lublin.pl

amodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie z siedzibą przy
ul. Karłowicza 1 jest zakładem, którego głównym celem jest prowadzenie działalności medyczno-terapeutycznej (w ramach kontraktu z NFZ) w stosunku do
osób z problemem uzależnienia i ich rodzin oraz działalności profilaktycznej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień pacjentów, zamieszkałych na terenie
Lublina, województwa lubelskiego i kraju. Placówka skupia się głównie na leczeniu
uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz leków. Obejmuje również pomocą członków rodzin, w których zaistniał problem uzależnienia - prowadzi terapię dla osób
współuzależnionych oraz tzw. Dorosłych Dzieci Alkoholików, zajmuje się także osobami, które doświadczają zachowań agresywnych ze strony osób nadużywających
alkoholu. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych

P

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
52°13’48.36”N, 21°1’9.29”E

D

tel. 22 529 06 01, 22 529 06 00,
fax 22 529 06 02
sekretariat.bon@mpips.gov.pl
www.niepelnosprawni.gov.pl

ul. Zana 38
20-601 Lublin
51°14’19.78”N, 22°31’40.65”E

tel. 81 528 76 50
fax 81 528 76 30
rops@lubelskie.pl
www.rops.lubelskie.pl

o zadań ROPS w Lublinie w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych należy w szczególności realizacja wojewódzkiego programu wyrównywania szans
osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu
i zawodowemu. Dofinansowuje takie przedsięwzięcia, jak prace budowlane obiektów
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, tworzenie i działalność Zakładów Aktywności Zawodowej, opiniuje wnioski o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusów rehabilitacyjnych. Współpracuje z Wojewódzką Społeczną Radą do Spraw
Osób Niepełnosprawnych, z organami administracji rządowej, powiatowej, gminami,
a także z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
Realizuje Program wyrównywania różnic między regionami II w obszarze A. Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30. Oddział Rehabilitacji Społeczno-Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych: tel. 81 528 76 21, IX p.

AHEEEHAPHNIJLKHMBCFOJPAHEEEHA
BNFFFNBPBLBKELNCMCEHEPBNFFFNB
LFBCFDFHMNDIIBLEGJLHONJADKJPC
BNHMKGFBPCPGPKIBJHNDIKKKLIFLK
PEDPKDFAKMKKHMKLKNFLLDLIKFDPK
MFFNFFEPAGKNECKNLAOMAHFHAJFHD
APBBBPAPAJPECNAAFPIOGHEFFKBEP
HHHHHHHPPHHHPHHHHHPHPHHHPPHPP

ełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny
nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pełnomocnik jest sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa
Rady Ministrów na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Swoje zadania wykonuje przy pomocy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
(BON), które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej. Interesanci przyjmowani są w ramach Dnia Otwartego w każdy
drugi wtorek miesiąca w godzinach 14-16. Zapisy telefoniczne przyjmowane są pod numerami telefonów: 22 529 06 10, 22 529 06 09, 22 529 06 49.
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

AHEEEHAPNIAPLLJJINMDGPAHEEEHA
BNFFFNBPBLMKICJKJDFLIPBNFFFNB
JFOPALFKDBBHEMFBJOLIGHPBENDLJ
ONCKAFFAEMBMBGIJGEKOGBIIJEJHI
MMCMHJFJLLHNAENPJMELJIMNCONLA
MNFNFNEHDBGAMHMBKDJBAHFHANJHJ
APBBBPAPGMIIKBLMGIJHHDHCGCLIE
HHHHHHHPPHHPPPPPHHPPPPHHPHPHP

Rzecznik Praw Obywatelskich
– Punkt Przyjęć Interesantów w Lublinie

M

AHEEEHAPEGJNLJIEJFAFNPAHEEEHA
BNFFFNBPIKAPJLFOIGMKAPBNFFFNB
PBMHPDFGBHMODPKIMLOFIFDHPFCNC
PGOMMDFOPDCLAPMDOGICBCGFMBNCE
CMJAGNFFNICKHIKJJMKOPCJBOKJFJ
MFFFNNEHAJLFOJNHANGLAHFHAOGFK
APBBBPAPKFECHAPKDGDMEHDCAKLGJ
HHHHHHHPPPPPHHPPPHPPHHPHPHPHP

ul. Spokojna 4
www.lublin.uw.gov.pl/rzecz20-914 Lublin (pokój 46)
nik_1
51°15’1.23”N, 22°33’12.4”E

ieszkańcy województwa lubelskiego mogą w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 10.00-15.00 spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami Rzecznika Praw Obywatelskich. Punkt Przyjęć Interesantów mieści się
w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej 4, pokój nr 46. Bezpłatna Infolinia Obywatelska RPO 800 676 676. Telefon obsługują doświadczeni prawnicy - pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO. Infolinia czynna jest: poniedziałek w godzinach 10.00-18.00, wtorek-piątek w godzinach
8.00-16.00. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie nie przyjmuje przesyłek adresowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. Korespondencję należy kierować na adres:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa. Więcej
informacji na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.
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11. Przydatne adresy

Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - Delegatura
w Lublinie

N

ul. Ochotnicza 10
20-012 Lublin
51°14’21.87”N, 22°33’16.81”E

AHEEEHAPKFGODBACOPAHEEEHA
BNFFFNBPEPEDIDIHIPBNFFFNB
IHPBAAFIDEBNLHAJGGHNCDIDN
POONCPFFNFGFHCHAJMFHLAKIF
MFFNFFEHKGFCEJDPAHFHAKBPE
APBBBPAPCKAPINIGHBDEECMIA
HHHHHHHPPPPHPHHPHPPHPHPPH

tel. 81 532 35 31, 81 532 54 48,
fax 81 532 08 26
lublin@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl

a terenie województwa lubelskiego działa kilkunastu miejskich i powiatowych
rzeczników konsumentów. Rzecznicy udzielają bezpłatnych porad konsumenckich, składają wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, a także występują do przedsiębiorców
w sprawach dotyczących praw konsumentów. Konsumenci mogą zasięgnąć porady
w biurze UOKiK, I piętro, pokój 6; dzwoniąc na bezpłatną infolinię konsumencką - 800
007 707, bądź poprzez Konsumenckie Centrum e-Porad, pisząc na adres: porady@dlakonsumentow.pl.

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o
Zdarzeniach Medycznych w Lublinie

W

AHEEEHAPJFNIEAOMOPAHEEEHA
BNFFFNBPNHEGJLMGEPBNFFFNB
LHCEMFFIICIHKKHGBPMIMNECO
BKIKCDFFLKLONKIDIJBICDDED
EFFFNFEPKACPLBIHAHFHAIHIJ
APBBBPAPIGMLCPGMDCBEAEOBL
HHHHHHHPPHPPPPPPPHHPPHHHH

ul. Czechowska 15, 20-072 tel. 81 532 91 34, fax 81 532
86 73
Lublin (pokój 116)
wzd@lublin.uw.gov.pl
51°15’9.29”N, 22°33’12.26”E www.lublin.uw.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Lublinie

P

ul. Tomasza Zana 36, 38c
20-601 Lublin
51°14’21.84”N, 22°31’39.03”E

tel. 81 535 77 77
fax 81 535 74 02
cot@zus.pl
www.zus.pl

AHEEEHAPAOFKPPAHEEEHA
BNFFFNBPEKEDNPBNFFFNB
MDFIDOFCJICGPPDLAFHFA
MNNFNNEHBCHIFDNNBEPEA
APBBBPAPEBNAGOJEAPLKN
HHHHHHHPPHHHPPHPPHPHH

riorytetami ZUS w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych są
w szczególności: zapewnienie kompleksowej obsługi klientów niepełnosprawnych, w tym prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie
prewencji rentowej i wypadkowej, a także podejmowanie współpracy z organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Od kilku lat ZUS organizuje „Dzień
Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych”, którego celem jest upowszechnianie
wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnianie zainteresowanym kompleksowej informacji. ZUS wydaje „Informator dla Osób Niepełnosprawnych”, w którym można znaleźć informacje dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa
lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS, uprawnień pracowniczych,
zasad doﬁnansowania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób. Wydaje również kwartalnik „Prewencja i Rehabilitacja”. Przyjęcia Klientów: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek-piątek 8.0015.00. Kontakt z ZUS za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej: 801 400 987
z telefonów stacjonarnych, 22 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

NOTATKI

ojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
w Lublinie orzeka o zdarzeniu medycznym lub jego braku. Zdarzenie medyczne - zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną tj. diagnozy,
jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby; leczenia, w tym wykonania zabiegu medycznego;
zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Postępowanie przed
Wojewódzką Komisją dotyczy wyłącznie zdarzeń medycznych mających miejsce po
1 stycznia 2012 r. Wnioski wraz z załącznikami zawierające dokumentację medyczną
należy przesyłać lub złożyć osobiście na adres: Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie,
ul. Spokojna 4, 20-614 Lublin. Informację można uzyskać pod numerem telefonu
81 532-38-11.
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AHEEEHAPENNEANLOOJGPFPAHEEEHA
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