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WSTĘP

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce informator, który powstał z inicjatywy Gorzow-
skiego Centrum Pomocy Rodzinie (GCPR), aby spełniał rolę przewodnika po 
miejscach, w których osoba z niepełnosprawnością zamieszkała w naszym mie-
ście mogła uzyskać informacje na temat oferowanych form pomocy i wsparcia. 

Zebrano w nim najważniejsze dane przydatne osobom z niepełnosprawno-
ścią, dotyczące m.in. orzekania o niepełnosprawności, rehabilitacji społecznej, 
zasad przyznawania świadczeń, a także ujęto inne placówki pozarządowe współ-
pracujące z GCPR, działające na rzecz tych osób. 

W Informatorze wyjaśniono, na jaką pomoc mogą liczyć osoby z niepełno-
sprawnością oraz omówiono zasady ubiegania się o tego rodzaju wsparcie.

Mamy nadzieję, że publikacja przybliży Państwu temat dostępnych form po-
mocy oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, jednakże dane w niej za-
warte są ogólne i nie odpowiadają każdej sytuacji życiowej, dlatego w celu uzy-
skania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z GCPR.
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I
KARTA PRAW OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.
(M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)

§ 1

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli oso-
by, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo 
utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz peł-
nienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają 
prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podle-
gać dyskryminacji. 

Sejm stwierdza, iż oznacza to w szczególności prawo osób niepełnosprawnych 
do:

1)  dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym,

2)  dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabili-
tacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych uwzględ-
niających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny,

3) dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację spo-
łeczną,

4) nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, 
jak również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji in-
dywidualnej,

5) pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycz-
nej umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogól-
nych i zawodowych,

6)  pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykształ-
ceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego 
i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga 
- prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb niepełno-
sprawnych,

7) zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia 
zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, jak rów-
nież uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym,

8)  życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu 
do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, 
swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środ-
ków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji mię-
dzyludzkiej,
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9) posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do kon-
sultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących 
osób niepełnosprawnych,

10) pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, 
artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do 
swych zainteresowań i potrzeb. 

§ 2

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa wynikają z Kon-
stytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, 
Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych, aktów 
prawa międzynarodowego i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukierunkowanych na urzeczy-
wistnienie tych praw.

§ 3

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do skła-
dania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych działa-
niach w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych.
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II
POWIATOWY ZESPÓŁ  
DO SPRAW ORZEKANIA  

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
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Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Walczaka 42, Gorzów Wielkopolski
blok nr 2, II piętro, pokój 202
tel. 957 151 364, e-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl 
1.  Zadania Powiatowego Zespołu, to wydawanie orzeczeń o:

• niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
• stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
• wskazaniach do ulg i uprawnień.

Orzeczenia wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela 
ustawowego tej osoby. 
Druki wniosków można pobrać w siedzibie zespołu lub na stronie internetowej 
www.gcprgorzow.pl w zakładce Działy GCPR/Orzekanie o niepełnospraw-
ności/Informacje/Druki do pobrania.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej:

•  w przypadku osób składających wniosek po raz pierwszy dokumentację me-
dyczną od momentu zdiagnozowania danego schorzenia,

•  w przypadku osób składających wniosek kolejny raz aktualną dokumentację 
medyczną (po dacie ostatniej komisji).

Wniosek o wydanie orzeczenia (wraz z załącznikami) należy składać bezpo-
średnio w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 
w Gorzowie Wielkopolskim lub przesłać za pośrednictwem urzędu pocztowego 
na adres ul. Walczaka 42.
WAŻNE!
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełno-
sprawności oraz zaświadczenia o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowe-
go Zespołu należy złożyć w oryginale. (Zaświadczenie o stanie zdrowia jest ważne 30 
dni od dnia wystawienia przez lekarza do dnia złożenia wniosku w Zespole)

Od wydanego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawno-
ści można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia 
w formie pisemnej. 

Odwołanie składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Nie-
pełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.

Na podstawie orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół nie można ubie-
gać się o emeryturę lub rentę w instytucji ubezpieczenia społecznego.

Zaliczenie do któregokolwiek stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możli-
wości podjęcia pracy.
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Osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w zależności od orze-
czonego stopnia niepełnosprawności oraz kodu chorobowego ma prawo do:

• ubiegania się o legitymację osoby niepełnosprawnej,
•  korzystania z ulg podatkowych, komunikacyjnych, zwolnień z opłat ra-

diowo-telewizyjnych, telekomunikacyjnych, 
•  rehabilitacji leczniczej, m.in. pływalni, turnusów rehabilitacyjnych,
•  uczestnictwa w terapii zajęciowej,
•  uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze specjalistycznych
  szkoleń, 
•  zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze, korzystanie 

z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy 
społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,

•  uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego,
•  korzystania z karty parkingowej,
•  uzyskania dodatkowej powierzchni mieszkalnej. 

2.  Karta parkingowa przysługuje osobie, która posiada:
•  stwierdzone znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
•  wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności 

lub o wskazaniach do ulg i uprawnień do wydania karty parkingowej.

Wniosek może złożyć:
•  osoba niepełnosprawna,
•  jeden z rodziców albo opiekun prawny – jeśli osoba ma mniej niż 18 lat albo 

jest całkowicie ubezwłasnowolniona,
•  kurator – jeśli osoba niepełnosprawna jest całkowicie ubezwłasnowolniona. 

WAŻNE! 
Wniosek należy złożyć osobiście.

3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej jest wydawana na podstawie ostatnie-
go prawomocnego orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół. 

Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie 
stanowią podstawy do wydania legitymacji. 

Legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż 
na okres:

•  5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
•  10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnospraw-

ności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia. 
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III
REHABILITACJA SPOŁECZNA  
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Dział Rehabilitacji Społecznej 
ul. Walczaka 42, Gorzów Wielkopolski
blok nr 2, II piętro, pokój 233
tel. 95 7151 366/367, e-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl 

W ramach środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON) osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać do-
finansowanie do:

•  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki  
pomocnicze,

•  likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,  
w związku z indywidualnymi potrzebami,

•  uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
•  organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
•  pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek osoby niepełnosprawnej, speł-
niającej kryterium dochodowe:

•  50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę żyjącą we wspólnym  
gospodarstwie domowym,

•  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

WAŻNE!
Dofinansowania przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub przed-
stawiciela ustawowego. Druki wniosków można pobrać w siedzibie działu lub 
na stronie internetowej www.gcprgorzow.pl w zakładce Działy GCPR/Dział 
Rehabilitacji Społecznej/Druki do pobrania.

Wnioski można składać przez cały rok bezpośrednio w siedzibie Działu Rehabi-
litacji Społecznej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 
42 w Gorzowie Wielkopolskim, można je również przesłać za pośrednictwem 
urzędu pocztowego na powyższy adres.
1.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty orto-

pedyczne i środki pomocnicze.
Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej  
w warunkach domowych, zalecony przez lekarza, nierefundowany przez NFZ.

Przedmioty zaliczane do sprzętu rehabilitacyjnego np.:
•  rower trójkołowy,
•  rower rehabilitacyjny, 
•  rotor, 
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•  łóżko rehabilitacyjne, 
•  mata masująca, 
•  przyrządy do ćwiczeń manualnych dłoni.

WAŻNE!
Wysokość dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% 
jego kosztu, nie więcej jednak niż wysokość pięciokrotnego przeciętnego wy-
nagrodzenia. 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze to przedmioty ortopedyczne 
niezbędne do samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej np.:

•  protezy, 
•  kule, 
•  wózki inwalidzkie,
•  balkoniki ułatwiające chodzenie.

Przedmioty zaliczane do środków pomocniczych ułatwiających funkcjono-
wanie osobie niepełnosprawnej to np.:

•  pomoce optyczne dla niedowidzących, 
•  aparaty słuchowe, 
•  cewniki, 
•  pieluchomajtki.

2. Likwidacja barier architektonicznych polega na dofinansowaniu likwidacji 
barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielne funk-
cjonowanie czyli wszelkie utrudnienia występujące w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 
95% wartości realizowanego zadania, nie więcej jednak niż do wysokości pięt-
nastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmo-
wać kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finan-
sowych i zawarciem umowy. 

Do likwidacji barier architektonicznych zaliczamy m.in:
•  podjazdy i windy dla osób na wózkach inwalidzkich, 
•  poszerzenie drzwi min. 90 cm dla osób poruszających się na wózkach inwa-

lidzkich,
•  usunięcie progów w mieszkaniu. 

3. Likwidacja barier w komunikowaniu się polega na udzieleniu pomocy fi-
nansowej w celu usunięcia ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniają-
cych osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przeka-
zywanie informacji.
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Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 
95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrot-
nego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosz-
tów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych  
i zawarciem umowy.

Przedmioty zaliczane do likwidacji barier w komunikowaniu się np.:
•  waga mówiąca, 
•  telefon mówiący, 
•  lupa elektroniczna, 
•  komputer.

4. Likwidacja barier technicznych, czyli przeszkód wynikających z braku za-
stosowania lub niedostosowania różnych przedmiotów lub urządzeń odpo-
wiednich do rodzaju niepełnosprawności. 

Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych wynosi do 95% 
kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotne-
go przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów 
realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i za-
warciem umowy.

Przedmioty zaliczane do likwidacji barier technicznych to np.:
• podnośniki wannowe, 
• schodołaz, 
• uchwyty, 
• nakładki toaletowe, 
• krzesła prysznicowe.

5. Turnus rehabilitacyjny jest zorganizowaną formą aktywnej rehabilitacji po-
łączonej z elementami wypoczynku, jej celem jest ogólna poprawa psychofi-
zycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

Dofinansowanie:
•  przysługuje tylko raz w roku,
•  przekazywane jest bezpośrednio na rachunek bankowy organizatora turnu-

su,
•  nie może być wyższe od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie osoby 

niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna, 
•  przysługuje tylko gdy uczestnik jedzie do ośrodka wpisanego do rejestru  

prowadzonego przez wojewodę. 

W sytuacji znacznego niedoboru środków finansowych otrzymanych z PFRON 
w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych w danym roku na realizację za-
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dań, o których mowa wyżej, Dyrektor GCPR może przyjąć dodatkowe kryteria 
przyznawania dofinansowań. 

6. Dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób 
niepełnosprawnych przysługuje dla:

•  osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości praw-
nej,  jeżeli:

•  prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez co naj-
mniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku,

•  występuje o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych zamieszka-
łych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego,

•  ma siedzibę albo prowadzi działalność na terenie Gorzowa Wielkopol-
skiego.

WAŻNE! 
Wnioski przyjmowane są w terminie do 30 listopada w danym roku na rok 
następny (termin dotyczy wyłącznie wniosków z punktu 6). Wysokość dofi-
nansowania wynosi nie więcej niż do 60% kosztów przedsięwzięcia. 

7. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” skierowany jest do indywidual-
nych osób niepełnosprawnych, jego głównym celem jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Informacje na temat programu pilotażowego „Aktywny samorząd” można 
uzyskać w siedzibie Działu Rehabilitacji Społecznej Gorzowskiego Centrum  
Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42, 66-400 Gorzów Wielkopolski II piętro, 
pok. 233 oraz na stronie internetowej www.gcprgorzow.pl i na stronie PFRON.

Moduły, obszary i zadania programu:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, 
w tym:

a. Obszar A – likwidacja barier transportowych:
• Zadania 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do po-

siadanego samochodu,
• Zadania 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy   - w szczególności 

dofinansowanie lub refundacja: 
•  kursu i egzaminów na prawo jazdy, oraz w przypadku kursu 

poza miejscowością zamieszkania:
•  zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
•  dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu), a w przypadku Za-

dania 3 także:
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•  usług tłumacza migowego.
b. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeń-

stwie informacyjnym:
• Zadania 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego 

elementów oraz oprogramowania,
• Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ra-

mach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Zadanie 5: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadane-

go sprzętu elektronicznego.
c. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

• Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym,

• Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadane-
go skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

• Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne,

• Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 
protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania 
techniczne,

• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elek-
trycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

d. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapew-
nienie opieki dla osoby zależnej - dofinansowanie lub refundacja kosztów 
opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszko-
lu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na 
poziomie wyższym:

•  opłata za naukę (czesne),
•  dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),
• dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  

w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczest-
nikami studiów doktoranckich.
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IV
ŚWIADCZENIA RODZINNE I POZOSTAŁE
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Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  
ul. Teatralna 26, Gorzów Wielkopolski
tel. informacja: 95 715 13 04, e-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl
Świadczenia przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej lub przedsta-
wiciela ustawowego. Druki wniosków można pobrać w siedzibie działu lub na 
stronie internetowej www.gcprgorzow.pl w zakładce Działy GCPR/Świadcze-
nia Rodzinne/Druki do pobrania.

WAŻNE!
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych 
i Funduszu Alimentacyjnego przy ul. Teatralnej 26 w Gorzowie Wielkopolskim, 
można je również przesłać za pośrednictwem urzędu pocztowego na powyższy 
adres lub złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu informacyj-
no-usługowego Empatia.

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności mogą ubiegać się o świadczenia takie jak:

• zasiłek pielęgnacyjny,
• świadczenie pielęgnacyjne,
• specjalny zasiłek opiekuńczy,
• dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego,
• podwyższony dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowy-

wania dziecka,
• jednorazowe świadczenie „Za życiem”.

1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 
•  niepełnosprawnemu dziecku,
•  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje 

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
•  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej 

się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ale tylko 
wówczas, gdy niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 
roku życia,

•  osobie, która ukończyła 75 lat.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

WAŻNE!
Zasiłek pielęgnacyjny nie jest uzależniony od spełnienia kryterium dochodowego. 
Nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanego 
z ZUS.
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2.  Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej przysługuje: 

•  matce albo ojcu,
•  opiekunom faktycznym dziecka,
• osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
•  innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem  

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności jeżeli nie podejmują lub re-
zygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania  
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskaza-
niami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzysten-
cji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

•  osobom na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, innym niż spokrewnione w pierw-
szym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgna-
cyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
•  rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw ro-

dzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  
stopniu niepełnosprawności,

•  nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie 
lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

•  nie ma opiekuna faktycznego dziecka albo osoby będącej rodziną zastęp-
czą, spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności. 

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji. Obec-
nie świadczenie wynosi 1.830 zł miesięcznie. Świadczenie pielęgnacyjne nie jest 
uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

WAŻNE!
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia pielęgnacyjnego ustala się 
na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku 
wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełno-
sprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego lub świadczenia 
pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 
ważności orzeczenia.
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3.  Specjalny zasiłek opiekuńczy z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji  
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

•  osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny,
•  małżonkom - w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem 
niepełnosprawności w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samo-
dzielnej egzystencji.

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł miesięcznie, jeże-
li dochód rodziny nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 
764 zł na osobę w rodzinie. 

WAŻNE!
Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy należy złożyć stosowny wniosek w formie 
elektronicznej od 1 lipca lub w formie papierowej od 1 sierpnia. Świadczenie 
przyznawane jest w formie decyzji na okres zasiłkowy od 1 listopada danego 
roku do 31 października roku kolejnego. Przed wydaniem decyzji przeprowa-
dzany jest wywiad środowiskowy u osoby sprawującej opiekę i u osoby wyma-
gającej opieki. 

4.  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziec-
ka niepełnosprawnego

Dodatek przysługuje łącznie z zasiłkiem rodzinnym, jeżeli dochód na osobę 
w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł na osobę 
w rodzinie. 

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego wynosi:

•   90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
•  110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

5.  Podwyższony dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka przysługuje:

• matce lub ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka,
• opiekunowi prawnemu dziecka,
• pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole,

•  jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją,
•  jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka  

od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ: drugi z rodziców dziecka  
nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadcze-
nia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. 
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Omawiany dodatek przysługuje łącznie z zasiłkiem rodzinnym, jeżeli dochód  
na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł  
na osobę w rodzinie. 

WAŻNE! 
Wysokość podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności wynosi  
273 zł miesięcznie. 

Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oraz podwyższonego 
dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka ustala 
się na okres zasiłkowy, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z pra-
widłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, chyba że 
orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczeń ustala 
się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia,  
nie dłużej.

6.  Jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia żywego dziecka  
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą 
zagrażającą życiu przysługuje:

 • matce lub ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

Jednorazowe świadczenie „Za życiem” wynosi 4.000 zł i nie jest uzależnione od 
spełnienia kryterium dochodowego.

7.  Okres ustalenia prawa do świadczeń
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepeł-
nosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony 
wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnospraw-
ności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek 
o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
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V
USŁUGI OPIEKUŃCZE
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Sekcja ds. Usług i Wsparcia 
ul. Walczaka 42, Gorzów Wielkopolski
blok 2, II piętro, pokój 230
tel. 95 715 13 74, tel. kom. 519 319 509, 519 319 516
e-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl 

1.  Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w 
miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

Przysługują:
•  osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wy-

maga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
•  usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przy-

znane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, rodzina, a tak-
że wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni (tj. rodzice, dziadkowie, 
pradziadkowie), zstępni (tj. pełnoletnie dzieci, wnuki, prawnuki) nie mogą 
takiej pomocy zapewnić.

2.  Rodzaje usług opiekuńczych:
•  usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych,
•  usługi opiekuńcze specjalistyczne – pielęgniarskie,
•  usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

WAŻNE! 
Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest na wniosek osoby zain-
teresowanej lub przedstawiciela ustawowego. Druki wniosków można pobrać 
w siedzibie sekcji lub na stronie internetowej www.gcprgorzow.pl w zakładce 
Działy GCPR/Pomoc Społeczna/Sekcja ds. Usług i Wsparcia/Druki do po-
brania. 

Wymagane dokumenty:
•  ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
•  dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wniosko-

dawcy – do wglądu, dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnio-
skodawcy/rodziny wnioskodawcy,

•  oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego ko-
nieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy),

•  w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życio-
wą, które określa pracownik socjalny biorąc pod uwagę indywidualną sytu-
ację osoby ubiegającej się o przyznanie usług.
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WAŻNE! 
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, przyznając usługi opiekuńcze, ustala 
ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usłu-
gi. Wysokość odpłatności uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej 
dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy dochód nie prze-
kracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie. Kryterium docho-
dowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 701 zł, a osoby w rodzinie 528 zł.

Usługi opiekuńcze dla klientów Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie 
świadczy firma zewnętrzna wyłoniona w procedurze przetargowej. 
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VI
DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
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Sekcja ds. Domów Pomocy Społecznej
ul. Walczaka 42, Gorzów Wielkopolski
blok 2, II piętro, pokój 211
tel. 95 7 151 360, e-mail: sekretariat@gcprgorzow.pl

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wyma-
gającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym, której nie można 
zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej lub przed-
stawiciela ustawowego. Druki wniosków można pobrać w siedzibie Sekcji pok. 
211, a także w Sekcji Usług i Wsparcia pok. 205  lub na stronie internetowej   
www.gcprgorzow.pl w zakładce Działy GCPR/Sekcja ds. Domów Pomocy 
Społecznej/ Informacje/Dokumenty do pobrania.

WAŻNE! 
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Sekcji Usług i Wsparcia przy 
ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wielkopolskim pok. 205 lub przesłać za pośrednic-
twem urzędu pocztowego na powyższy adres.

Rodzaje domów pomocy społecznej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego:

1) Dom Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie Juchacz
 ul. Podmiejska- Boczna10
 66-400 Gorzów Wielkopolski
 tel. 95 732 35 22,
 adres internetowy http://www.dps.gorzow.pl/

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełno-
sprawnych fizycznie oraz kombatantów.

2) Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”
 ul. Walczaka 42
 66-400 Gorzów Wielkopolski
 tel. 95 735 86 10,

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, w tym z cho-
robą Alzheimera.
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Kto kwalifikuje się do umieszczenia w domu pomocy społecznej?
•  osoby w podeszłym wieku,
•  osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie,
•  dzieci i młodzież niepełnosprawne intelektualnie,
•  osoby uzależnione od alkoholu.

Dom Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, przy ul. Podmiej-
skiej Bocznej 10, prowadzi również turnus rehabilitacyjny (pobyt czasowy) na 
okres 6 tygodni z możliwością przedłużenia na kolejny okres 6 tygodni.
Umieszczenie w domu pomocy społecznej następuje na wniosek osoby  
zainteresowanej.

Odpłatność za pobyt osoby w domu pomocy społecznej:
•  do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięcz-

ny koszt utrzymania w DPS o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza  
w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca 
każdego roku.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej ponosi:
•  mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy  

z dochodów dziecka (70% ze swojego dochodu),
•  małżonek, zstępni tj. pełnoletnie dzieci, wnuki, prawnuki przed wstępnymi  

tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie,
•  gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej  

w wysokości różnicy miedzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania 
w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których 
wyżej mowa.

WAŻNE! 
Brak informacji o sytuacji finansowej i rodzinnej małżonka, zstępnych tj. peł-
noletnich dzieciach, wnukach, prawnukach oraz wstępnych tj. rodzicach, dziad-
kach, pradziadkach, czyli osobach zobowiązanych do ponoszenia opłaty skutku-
je pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 
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VII 
PLACÓWKI I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WSPÓŁPRACUJĄCE 
Z GORZOWSKIM CENTRUM POMOCY RODZINIE



36

WARSZTATY TERAPI ZAJĘCIOWEJ  
PRZY FUNDACJI ,,ZŁOTA JESIEŃ”

Dane siedziby:  
adres, telefon/ 
fax/ e-mail,  
godziny pracy

ul. Walczaka 42, pawilon nr 7
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7258 776
e-mail: info@wtz.com.pl 
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Kategorie i gru-
py osób, do któ-
rych skierowana 
jest pomoc

• osoby będące mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego,
• posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, 
• głównie z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną, które 

rokują szansę na uczestnictwo w życiu społecznym oraz na za-
trudnienie.

Dokumenty po-
trzebne do uzy-
skania pomocy

orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem uczest-
nictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Odpłatność 
za usługi bezpłatne

Formy 
oferowanej 
pomocy

Warsztaty realizują rehabilitację społeczną i zawodową uczestników, 
aby poprawić jakość ich życia, włączając ich do życia społecznego, 
umożliwiając pełnienie ról społecznych, odpowiednich do wieku 
i uwzględniających specyfikę niepełnosprawności. W ramach zajęć 
oferowany jest ciepły posiłek oraz śniadanie. Uczestnictwo w zaję-
ciach prowadzi do możliwie pełnej samodzielności i samostano-
wienia. Uczestnicy warsztatów uczą się pomagania innym osobom 
niepełnosprawnym oraz seniorom, przygotowując i dostarczając 
posiłki, wykonując proste czynności pielęgnacyjne, zakupy, sprząta-
nie itp. Innymi formami rehabilitacji są imprezy kulturalne, wyjazdy 
aktywizacyjne, muzykoterapia, pomoc psychologiczna. Absolwenci 
warsztatów podejmują zatrudnienie, korzystając nadal ze wsparcia 
placówki. 

W warsztatach działa 10 pracowni terapeutycznych:
• pracownia gospodarstwa domowego, 
• pracownia artystyczno - muzyczna, 
• pracownia plastyczno – techniczna, 
• pracownia krawiecka, 
• pracownia ruchu i sportu, 
• pracownia zdrowia i higieny, 
• pracownia przyrody i poznawania świata, 
• pracownia aktywizacji zawodowej - współpraca z rodzicami 

uczestników,
• wykonywanie przedmiotów i gadżetów dla zaprzyjaźnionych pla-

cówek,
• pracownia komputerowa, 
• pracownia multimedialna i poznawania świata.
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WARSZTATY TERAPI ZAJĘCIOWEJ PRZY STOWARZYSZENIU  
RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Dane siedziby: 
adres, telefon/
fax/ e-mail, 
godziny pracy

ul. Czereśniowa 15
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 7295 943
e-mail: wtzgorzow@o2.pl
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8.00-15.00

Kategorie 
i grupy osób, 
do których 
skierowana 
jest pomoc

• osoby będące mieszkańcami Gorzowa Wielkopolskiego,
• posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, 
• które rokują szansę na uczestnictwo w życiu społecznym 

oraz na zatrudnienie.
Dokumenty 
potrzebne 
do uzyskania 
pomocy

orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem 
uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Odpłatność 
za usługi bezpłatne

Formy 
oferowanej 
pomocy

Warsztaty realizują rehabilitację społeczną i zawodo-
wą uczestników, aby poprawić jakość ich życia, włączając  
ich do życia społecznego, umożliwiając pełnienie ról społecz-
nych, odpowiednich do wieku i uwzględniających specyfikę 
niepełnosprawności. W ramach zajęć oferowany jest ciepły 
posiłek oraz śniadanie. Uczestnictwo w zajęciach prowadzi do 
możliwie pełnej samodzielności i samostanowienia. Ważnymi 
formami rehabilitacji są imprezy kulturalne, wyjazdy aktywi-
zacyjne, muzykoterapia, pomoc psychologiczna.
W warsztatach działa 9 pracowni terapeutycznych:
• pracownia kulinarna, 
• pracownia małych form teatralnych, 
• pracownia plastyczna,
• pracownia krawiecka, 
• pracownia muzyczna, 
• pracownia techniczna, 
• pracownia rękodzielnictwa, 
• pracownia małej poligrafii, 
• pracownia komputerowa.
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STOWARZYSZENIE „CZŁOWIEK  
W POTRZEBIE WOLONTARIAT GORZOWSKI”

Dane siedziby: 
adres telefon/
fax/ e-mail, 

ul. Walczaka 42, pawilon 7
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. 536 400 075
e-mail: info@wtz.com.pl 

Placówki 
podlegające:

• Środowiskowy Dom Samopomocy typ A, dla osób chorych 
psychicznie, ul. Armii Polskiej 38, Gorzów Wielkopolski,

• Środowiskowy Dom Samopomocy typ B i D dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, ul. Złotego Smoka 6, Gorzów Wiel-
kopolski, 

• Mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnością in-
telektualną oraz chorobami i zaburzeniami psychicznymi 
w Gorzowie Wielkopolskim typu wspieranego i treningo-
wego:

* ul. Chrobrego 21/5 
* ul. Chrobrego 9/10 
* ul. Armii Polskiej 21/3 
* ul. Armii Polskiej 24/2 
* ul. Grobla 9/2 
• Klub Seniora w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 25 

Formy 
oferowanej 
pomocy

• rehabilitacja  dorosłych osób niepełnosprawnych, 
• aktywizacja społeczna  i zawodowa, 
• pomoc seniorom w miejscu zamieszkania, 
• pomoc seniorom w ramach wolontariatu w realizacji i orga-

nizacji zakupów, sprzątania, dotarcia do lekarza lub insty-
tucji, w uczestnictwie w życiu społecznym, 

• pomoc w usamodzielnianiu się osób niepełnosprawnych 
w mieszkaniach chronionych, 

• pomoc osobom niepełnosprawnym w ramach realizowane-
go projektu Asystent osoby niepełnosprawnej.
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Dane siedziby: 
adres, telefon/
fax/ e-mail, 
godziny pracy

ul. Walczaka 1
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. 697 982 093
e-mail: kierowniksdsgw@psoni.gorzow.org.pl
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Kategorie i gru-
py osób, do któ-
rych skierowana 
jest pomoc

kobiety, mężczyźni przewlekle chorzy psychicznie

Dokumenty po-
trzebne do uzy-
skania pomocy

• pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do ośrod-
ka wsparcia dla osób z  zaburzeniami psychicznymi, złożony 
w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania, 

• zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub leka-
rza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,

• zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku prze-
ciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu 
samopomocy wraz z  informacją o  sprawności w  zakresie loko-
mocji osób niepełnosprawnych fizycznie (orzeczenie o niepełno-
sprawności).

Odpłatność 
za usługi w zależności od dochodu, na podstawie wywiadu środowiskowego

Formy 
oferowanej 
pomocy

• trening umiejętności interpersonalnych,
• trening umiejętności funkcjonowania,
• pomoc w życiu codziennym,
• trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
• rozwijanie praktycznych umiejętności poprzez terapię zajęciową, 
• nauka obsługi komputera,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
• zajęcia sportowe,
• spacery edukacyjne,
• wyjazdy integracyjne,
• udział w projektach aktywizacyjnych,
• udział w kursach i szkoleniach typu zawodowego,
• pomoc w zakresie podejmowania pracy,
• współpraca z instytucjami kultury,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych,
• wolontariat (pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym),
• cykliczne spotkania z pracownikami pomocy społecznej,
• współpraca z rodzicami uczestników,
• wykonywanie przedmiotów i gadżetów dla zaprzyjaźnionych pla-

cówek.
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
DLA OSÓB PRZEWLEKLE PSYCHICZNIE CHORYCH

Dane siedziby: 
adres, telefon/
fax/ e-mail, 
godziny pracy

ul. Armii Polskiej 38
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. 95 720 56 95
e-mail: srodowiskowydom@gmail.com
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8.00-15.00

Kategorie i gru-
py osób, do któ-
rych skierowana 
jest pomoc

kobiety, mężczyźni przewlekle chorzy psychicznie

Dokumenty po-
trzebne do uzy-
skania pomocy

• pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do ośrod-
ka wsparcia dla osób z  zaburzeniami psychicznymi złożony 
w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania z porozumieniem kierownika ośrodka, 

• zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub leka-
rza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych,

• zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku prze-
ciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach środowiskowego domu 
samopomocy wraz z  informacją o  sprawności w  zakresie loko-
mocji osób niepełnosprawnych fizycznie (orzeczenie o niepełno-
sprawności).

Odpłatność 
za usługi w zależności od dochodu, na podstawie wywiadu środowiskowego

Formy 
oferowanej 
pomocy

• trening umiejętności interpersonalnych,
• trening umiejętności funkcjonowania,
• pomoc w życiu codziennym,
• trening umiejętności spędzania wolnego czasu,
• rozwijanie praktycznych umiejętności poprzez terapię zajęciową, 
• nauka obsługi komputera,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
• zajęcia sportowe,
• spacery edukacyjne,
• wyjazdy integracyjne,
• udział w projektach aktywizacyjnych,
• udział w kursach i szkoleniach typu zawodowego,
• pomoc w zakresie podejmowania pracy,
• współpraca z instytucjami kultury,
• pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalno-bytowych,
• wolontariat (pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym),
• cykliczne spotkania z pracownikami pomocy społecznej,
• współpraca z rodzicami uczestników,
• wykonywanie przedmiotów i gadżetów dla zaprzyjaźnionych pla-

cówek.
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE

Dane siedziby: 
adres, tele-
fon/fax/ 
e-mail, 
godziny pracy 

ul. Złotego Smoka 6
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. 798 982 009
e-mail: sdsgorzow@gmail.com / info@wtz.com.pl
godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Kategorie 
i grupy osób, 
do których 
skierowana 
jest pomoc

kobiety, mężczyźni niepełnosprawni intelektualnie

Dokumenty 
potrzebne 
do uzyskania 
pomocy

• pisemny wniosek osoby ubiegającej się o  skierowanie do 
ośrodka wsparcia dla osób z  zaburzeniami psychiczny-
mi złożony w  ośrodku pomocy społecznej właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania, 

• zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę 
lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psy-
chicznych,

• zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku 
przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach środowisko-
wego domu samopomocy wraz z informacją o sprawności 
w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, 

• orzeczenie o niepełnosprawności.
Odpłatność 
za usługi

w zależności od dochodu na podstawie wywiadu środowisko-
wego

Formy 
oferowanej 
pomocy

• trening funkcjonowania w codziennym życiu, 
• trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów,
• trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
• poradnictwo psychologiczne,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
• pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, 
• niezbędną opiekę,
• terapię ruchową,
• inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa 

w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAW-
NOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dane siedziby: 
adres telefon/
fax/ e-mail, 

ul. Walczaka 1
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. 697 982 438
e-mail: kancelaria@psonigorzow.org.pl
zarzad@psonigorzow.org.pl

Placówki 
podlegające:

• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy za-
pewnia rehabilitację, terapię i edukację dla 73 osób - dzieci 
i młodzież w wieku od 3 do 25 lat, niepełnosprawnych inte-
lektualnie, szczególnie z upośledzeniem umysłowym w stop-
niu znacznym i głębokim oraz kalectwem sprzężonym.

• Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Dekerta 1 w Go-
rzowie Wielkopolskim zapewnia wielokompleksową reha-
bilitację dzieciom niepełnosprawnym bądź zagrożonym 
niepełnosprawnością od urodzenia do 18 lat z możliwością 
przedłużenia do 25 roku życia jeśli takiej rehabilitacji wy-
magają. 

• Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Walczaka 1 
w Gorzowie Wielkopolskim zapewnia wsparcie, terapię 
i rehabilitację dla niepełnosprawnych 35 osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu znacznym i głębokim. 
Placówka służy głównie osobom, które po zakończeniu eta-
pu edukacji z uwagi na stopień niepełnosprawności inte-
lektualnej i kalectw sprzężonych wymagają wsparcia w co-
dziennym funkcjonowaniu.

• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy  
przy ul. Milickiej 2 w Drezdenku zapewnia rehabilitację, 
terapię i edukację dla 21 osób - dzieci i młodzieży w wieku 
od 3 do 25 lat niepełnosprawnej intelektualnie, szczególnie 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębo-
kim oraz kalectwem sprzężonym.

• Mieszkanie Chronione przy ul. Sulęcińskiej 51 w Gorzo 
-wie Wielkopolskim zapewnia 10 osobom z niepełno-
sprawnością intelektualną, które z różnorodnych przyczyn 
losowych pozostały bez stałej pomocy rodziny, mieszkanie 
w warunkach zbliżonych do warunków rodzinnych oraz 
wymagane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie 
formy wsparcia.
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Formy 
oferowanej 
pomocy

• zabezpiecza nieodpłatną profesjonalną pomoc prawną dla 
osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin,

• prowadzi poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, logo-
pedyczne, rehabilitacyjne,

• nieodpłatnie dowozi uczestników na zajęcia do prowadzo-
nych placówek,

• prowadzi treningi w celu zwiększenia aktywności życiowej 
i zaradności osobistej oraz niezależności osób niepełno-
sprawnych intelektualnie, ich rodzin oraz opiekunów,

• organizuje imprezy integracyjne, sportowe, rekreacyjne dla 
osób niepełnosprawnych z udziałem społeczności lokalnej,

• przeciwdziała wykluczeniu społecznemu poprzez organizację 
od roku 2012 corocznej dwudniowej imprezy dla środowiska 
lokalnego pn. „Gorzów miastem akceptacji” w ramach „Dnia 
godności osoby niepełnosprawnej intelektualnie”,

• współpracuje z rodzinami osób niepełnosprawnych intelek-
tualnie,

• współpracuje z organami władzy samorządowej w zakresie 
zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin 
oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej w re-
gionie,

• organizuje szkolenia dla rodziców i profesjonalistów.
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STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Dane siedziby: 
adres telefon/
fax/ e-mail, 
godziny pracy

ul. Jagiełły 15
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. 95 722 48 75
e-mail: utw-gorzow@wp.pl
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-13.00

Kategorie 
i grupy osób, 
do których 
skierowana 
jest pomoc

• osoby starsze w wieku +60,
• osoby będące na rencie lub emeryturze,
• osoby posiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawno-

ści.

Dokumenty 
potrzebne 
do uzyskania 
pomocy

orzeczenie o niepełnosprawności

Odpłatność 
za usługi

• czesne za semestr – 65 zł 
• dodatkowe opłaty za wybrane zajęcia

Formy 
oferowanej 
pomocy

• wykłady i zajęcia z różnych dziedzin takich jak: literatura, 
muzyka, turystyka, historia sztuki, medycyna, psychologia 
oraz kalokagathia- trening umysłu i ciała,

• zajęcia plastyczne,
• sekcja brydża,
• nauka języków obcych takich jak: język angielski, niemiec-

ki, francuski, esperanto,
• kursy komputerowe, 
• warsztaty z: gimnastyki rehabilitacyjnej, tańca terapeutycz-

nego, gimnastyki na świeżym powietrzu, zumby, jogi, nor-
dic walking oraz hydroterapii,

• wycieczki krajowe i zagraniczne.
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM

Dane siedziby: 
adres, telefon/
fax/ e-mail, 
godziny pracy 

ul. Walczaka 42
66-400 Gorzów Wielkopolski 
tel. 95 722 60 97
e-mail: autyzm1_gorzow@wp.pl 
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8:00 - 15:00

Formy 
oferowanej 
pomocy

• wszechstronna pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym oso-
bom z autyzmem oraz ich rodzinom, opiekunom i specja-
listom,

• nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
• organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, te-

rapii i rehabilitacji nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi oso-
bami z autyzmem,

• organizowanie i prowadzenie różnych form aktywizacji za-
wodowej osób dorosłych niepełnosprawnych,

• popularyzowanie problematyki związanej z autyzmem,
• prowadzenie działalności kulturalnej i integracyjnej,
• prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz najbar-

dziej potrzebujących rodzin dzieci, młodzieży i osób doro-
słych z autyzmem.



46

GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE „AMAZONEK” 

Dane siedziby: 
telefon/fax/ 
e-mail, 
godziny pracy 

ul. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 602 704 243
e-mail: amazonkigorzow@tlen.pl
godziny pracy: poniedziałki i środy od 18:00 do 19:00

Kategorie 
i grupy osób, 
do których 
skierowana 
jest pomoc

kobiety będące po przebytej chorobie nowotworowej

Formy 
oferowanej 
pomocy

• spotkania, które mają na celu uświadomienie społeczeń-
stwu zagrożenia chorobami nowotworowymi,

• spotkania z lekarzami onkologami, dietetykami, przedsta-
wicielami firm farmaceutycznych, firmami produkującymi 
protezy piersi i gorsety,

• imprezy muzyczne,
• wspólne wyjścia do teatru,
• pikniki, 
• wycieczki turystyczno - krajoznawcze, 
• spartakiady amazonek,
• turnusy rehabilitacyjne,
• spotkania ochotniczek w szpitalu i klubie oraz profesjonal-

ną pomoc psychologa – terapeuty.
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GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH „START”

Dane siedziby: 
Adres, telefon/
fax/ e-mail, 
godziny pracy

ul. Drzymały 10
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 720 06 79
fax 95 720 06 77
e-mail: start.gorzowwlkp@gmail.com 
godziny pracy: poniedziałek- piątek od. 7.00 do 15.00

Kategorie 
i grupy osób, 
do których 
skierowana 
jest pomoc

zajęcia skierowane są do osób niepełnosprawnych, posiada-
jących aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, chcących 
uprawiać sport wyczynowy

Dokumenty 
potrzebne 
do uzyskania 
pomocy

• orzeczenie o niepełnosprawności,
• deklaracja członkowska.

Odpłatność 
za usługi składki członkowskie

Formy 
oferowanej 
pomocy

Głównym hasłem Związku jest sport, jako jeden z czynników 
rehabilitacji oraz integracja środowiska ludzi niepełnospraw-
nych z ludźmi pełnosprawnymi.
Związek prowadzi zajęcia w 8 sekcjach: lekkoatletycznej, 
strzelectwa sportowego, pływania, tenisa stołowego, szacho-
wej, łuczniczej, ogólnorozwojowej, kolarstwa szosowego.
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CARITAS DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ
Dane siedziby: 
Adres, telefon 
godziny pracy

ul. Czereśniowa 15
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 722 91 92
+48 600 988 623
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego  
Magazyn pomocy żywnościowej i rzeczowej 
obsługujący parafialne zespoły Caritas
ul. Towarowa 6a, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 609 905 134
godziny pracy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 15.00

Formy 
oferowanej 
pomocy

• udzielanie pomocy osobom bezdomnym, 
• osobom i rodzinom żyjącym w ubóstwie, 
• osobom starszym, 
• niepełnosprawnym, chorym dzieciom i młodzieży ze środo-

wisk niewydolnych wychowawczo poprzez:
• pomoc rzeczową,
• pomoc żywnościową,
• opieka pozaszkolna nad dziećmi i młodzieżą,
• działalność poradniczo-informacyjna,
• wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego przy ul. Towaro-

wej 6a w Gorzowie Wielkopolskim.
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POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM 
ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dane siedziby: 
Adres, telefon 
godziny pracy

ul. Kosynierów Gdyńskich 81
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 722 91 92
+48 792 475 692
godziny pracy: poniedziałek - piątek od 13.00 do 18.00

Formy 
oferowanej 
pomocy

• udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzi-
nom w trudnej sytuacji życiowej,

• działalność edukacyjna, popularyzatorska w zakresie profi-
laktyki, leczenia, rehabilitacji,

• rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnospraw-
nych,

• promowanie twórczości osób niepełnosprawnych,
• organizowanie imprez okolicznościowych, sportowych i tu-

rystycznych,
• organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
• prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych.

GORZOWSKIE STOWARZYSZENIE WSPARCIA  
OPIEKUNÓW I OSÓB Z CHOROBĄ  

ALZHEIMERA I CHOROBAMI POKREWNYMI

Dane siedziby: 
Adres, telefon 

ul. Przemysłowa 53 lokal 210
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 796 119 066

Formy 
oferowanej 
pomocy

• udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom 
z chorobą Alzheimera i chorobami pokrewnymi oraz opie-
kunom i ich rodzinom,

• popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera i chorobach 
pokrewnych,

• promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań 
terapeutycznych w chorobie Alzheimera i chorobach po-
krewnych.
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POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH 
OKRĘG LUBUSKI

Dane siedziby: 
Adres, telefon, 
email,
godziny pracy

ul. Bolesława Chrobrego 6
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 722 41 37
+48 502 437 093
Email: pzn.gorzow@gmail.com 
godziny pracy: środa od 10.00 do 16.00
              piątek od 10.00 do 14.00

Formy 
oferowanej 
pomocy

• zrzeszanie osób niewidomych, słabowidzących w celu ich 
społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów, prze-
ciwdziałanie ich dyskryminacji i izolacji,

• rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych z wadami wzroku. 

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH 
KOŁO TERENOWE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Dane siedziby: 
Adres, telefon, 
godziny pracy

ul. Obotrycka 7
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 722 69 43
godziny pracy: poniedziałek od 15.00 do 18.00

Formy 
oferowanej 
pomocy

• zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu 
dla zapewnienia im pomocy i wsparcia we wszystkich spra-
wach życiowych,

• długotrwała, zaplanowana i sukcesywnie realizowana 
wszechstronna terapia przez specjalistyczne oddziaływania 
surdologopedyczne, neurologopedyczne, surdopedago-
giczne i psychologiczne,

• diagnostyka słuchu.

STOWARZYSZENIE OSÓB CHORYCH NA CELIAKIĘ  
I INNE ZESPOŁY ZŁEGO WCHŁANIANIA

Dane siedziby: 
Adres, telefon, 
Email,

ul. Bolesława Chrobrego 28 
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 509 454 254
email: biuro@celiakia.nom.pl 

Formy 
oferowanej 
pomocy

pomoc dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym chorym na 
celiakię i inne zespoły złego wchłaniania oraz dzieciom ze śro-
dowisk niewydolnych wychowawczo
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STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW. KAMILA

Dane siedziby: 
Adres, telefon, 
godziny pracy

ul. Stilonowa 21
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 957 282 225
czynne całą dobę

Formy 
oferowanej 
pomocy

• pomoc społeczna, w tym pomoc pojedynczym osobom i ro-
dzinom w trudnej sytuacji życiowej,

• wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
• działalność charytatywna,
• ochrona i promocja zdrowia,
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocja i organizacja wolontariatu. 

LUBUSKI SEJMIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dane siedziby: 
Adres, telefon, 
email

ul. Czereśniowa 21
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 957 295 943
email: barbarakadziewicz@wp.pl

Formy 
oferowanej 
pomocy

• propagowanie idei społecznej integracji osób niepeł-
nosprawnych, 

• organizowanie imprez integracyjnych, zawodów 
sportowych, rekreacyjnych, 

• promowanie wybitnych jednostek ze środowiska 
osób niepełnosprawnych, 

• działania na rzecz likwidacji barier architektonicz-
nych i komunikacyjnych, 

• mobilizowanie osób niepełnosprawnych do różnych 
form aktywności społecznej, 

• promowanie różnych form twórczości osób niepeł-
nosprawnych, 

• organizowanie szkoleń dla organizacji pozarządo-
wych, 

• ułatwianie organizacjom dostępu do informacji zwią-
zanych z nowymi przepisami prawa, opiniowanie 
projektów aktów prawnych, 

• organizowanie spotkań z parlamentarzystami, przed-
stawicielami ZUS, CPR itp. 
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