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Inicjatywa wspierana przez Wrocławską Radę Kobiet 



Godzenie obowiązków pracownika z obowiązkami wobec ro-
dziny, w obecnych uwarunkowaniach rynku pracy, dla każdej 
rodziny stanowi wyzwanie. Jest to szczególnie widoczne w sy-
tuacji pojawienia się w rodzinie kwestii niepełnosprawności 
jednego z jej członków. Projekt punktu informacyjnego dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin doskonale wpisuje się w jeden 
z priorytetów działań Wrocławskiej Rady Kobiet, tj. „wsparcia 
rodziców w zakresie godzenia obowiązków związanych z opieką 
nad dziećmi z pracą zawodową, ze szczególnym uwzględnie-
niem rodziców dzieci niepełnosprawnych”. Jesteśmy przeko-
nane, że ta inicjatywa pomoże wielu rodzinom, zwłaszcza na 
początkowym etapie nowej, trudnej sytuacji życiowej.

W imieniu Wrocławskiej Rady Kobiet

Joanna Nyczak
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych 

Urzędu Miejskiego Wrocławia

Dziś Wrocław to m.in. konkretne działania wynikające z uchwalo-
nego przez Radę Miejską programu Wrocław bez barier. Projekty, 
realizowane przez jednostki miejskie wspólnie z organizacjami 
pozarządowymi, mają charakter interdyscyplinarny i są konsul-
towane z wieloma środowiskami. Dzięki temu największe inwe-
stycje ostatnich lat, jak wrocławski Aquapark, Stadion Wrocław, 
Port Lotniczy Wrocław czy ostatnio Teatr Muzyczny Capitol, są 
dostępne w dużo większym stopniu, niż przewidują to chociażby 
normy prawa budowlanego.

Ten Informator stanie się, w czym pokładam głęboką nadzieję, 
źródłem wiedzy dla osób niepełnosprawnych, naszych Rodzin 
i Przyjaciół. Ten swoisty GPS pozwoli wskazać właściwe kierunki 
i ścieżki, nade wszystko pokazując, że jeśli się czegoś bardzo 
chce, można to osiągnąć, bez względu na oczywiste trudności!

Bartłomiej Skrzyński
Rzecznik Miasta Wrocławia ds. Osób Niepełnosprawnych



Już starożytni podkreślali, że wiedza jest drugim słońcem dla 
ludzi. Świadomość przysługujących uprawnień, istniejących 
udogodnień, przyjaznych miejsc w przestrzeni publicznej pozwala 
osobom z niepełnosprawnością jak najpełniej się realizować  – 
w sferze zawodowej, edukacyjnej, społecznej. Wydany przez 
Fundację „Promyk Słońca” Informator ma na celu przekazanie 
wiedzy na temat możliwości, jakie osobom niepełnosprawnym 
oferuje Wrocław – miasto bez barier. Znajdą w nim Państwo 
również informacje na temat możliwości wsparcia przez instytucje 
publiczne i organizacje pozarządowe, podstawowe zagadnienia 
dotyczące ubiegania się o przysługujące uprawnienia czy też 
ofertę szkół wyższych działających we Wrocławiu.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta dzięki Informatorowi, 
który powstał z inspiracji Wrocławskiej Rady Kobiet, i który sfi -
nansowała Gmina Wrocław, przełoży się na wzrost aktywności 
niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia i pomoże im i ich 
otoczeniu w codziennym funkcjonowaniu.

Anna Grabowska
Dyrektor Generalny Fundacji „Promyk Słońca”
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Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych
Bartłomiej Skrzyński
ul. G. Zapolskiej 4, piętro III, pok. 342, 50-032 Wrocław
tel. 71 777 89 61, faks 71 777 79 94
e-mail: bartlomiej.skrzynski@um.wroc.pl

Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. G. Zapolskiej 4, III piętro, pokój 353, 50-032 Wrocław
tel. 71 777 77 26
dyżury w każdą środę w godz: 10.00-12.00, pok. 347

INFOLINIA dla osób niepełnosprawnych 
0 800 533 335
Bezpłatny numer telefoniczny daje możliwość uzyskania 
informacji na temat: uprawnień w-skersów, orzecznictwa 
rentowego i pozarentowego, zagadnień związanych z za-
trudnianiem osób niepełnosprawnych oraz poznania ścieżki 
załatwiania różnych spraw, m.in. turnusów rehabilitacyjnych. 
Infolinia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 
10.00-18.00.
Wszystkie połączenia z numerem infolinii są bezpłatne.

Tłumacz języka migowego
W urzędzie miasta, urzędzie kontroli skarbowej oraz w urzę-
dach skarbowych we Wrocławiu osoby mające trudności 
w porozumiewaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza 
PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-
-migowego) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób 
głuchoniewidomych). W tym celu należy złożyć wniosek 
o zapewnienie pomocy tłumacza na minimum 3 dni przed 
planowaną wizytą w urzędzie.
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – Oddział we Wrocławiu
ul. Szewska 6/7, 50-053 Wrocław,
tel. 71 346 74 40, faks 71 342 12 60
Infolinia PFRON – wsparcie dla indywidualnych osób nie-
pełnosprawnych
22 50 55 670 (w godz. 9.00-15.30)

SMS-owa linia policyjna dla osób głuchych
dla osób głuchych 697 071 112 – numer przeznaczony wy-
łącznie do wysyłania SMS przez osoby z dysfunkcją mowy 
lub niedosłyszące.

MIEJSCA PRZYJAZNE OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM WE WROCŁAWIU

można odnaleźć na mapie dostępnej na stronie inter-
netowej http://geoportal.wroclaw.pl/www/mapa-podsta-
wowa.shtml. Na mapie podstawowej należy wybrać za-
kładkę „Miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym”. 
Niebieski symbol wózka  to miejsca dostosowane do 
potrzeb osób na wózkach, symbole zielone  ozna-
czają miejsca dostosowane częściowo. „Kliknięcie” na 
ikonkę  (nad mapą) pozwala na odczytanie dodat-
kowych informacji: oprócz nazwy i adresu obiektu jest 
informacja o stopniu dostosowania do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: czy jest winda, podjazd, jakie jest 
dojście do budynku, czy łatwo dostać się do drzwi.



GDZIE I JAK UZYSKAĆ 
PODSTAWOWE WSPARCIE?
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MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) we Wrocła-
wiu to jednostka organizacyjna wykonująca zadania z za-
kresu pomocy społecznej, w tym zajmująca się udzielaniem 
wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej można:
• uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 

niepełnosprawności,
• wyrobić legitymację osoby niepełnosprawnej,
• uzyskać dofi nansowanie ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 
kosztów turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabi-
litacyjnego czy likwidacji barier architektonicznych 
w miejscu zamieszkania,

• otrzymać wsparcie materialne (zasiłek i świadczenie 
pielęgnacyjne).

KONTAKT:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 71 782 23 22

Orzekanie o niepełnosprawności
Sprawami związanymi z wydawaniem orzeczeń potwier-
dzających niepełnosprawność zajmuje się Powiatowy Ze-
spół ds. Orzekania o Niepełnosprawności powołany przez 
Prezydenta Wrocławia przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej we Wrocławiu.

Zespół wydaje:
• orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci 

do 16 roku życia),
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• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym (dla osób, które ukoń-
czyły 16 rok życia),

• legitymację osoby niepełnosprawnej.

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / STOP-
NIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI jest podstawą do ko-
rzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących 
osobom niepełnosprawnym.

W celu uzyskania orzeczenia należy złożyć:
• wypełniony wniosek – druk do pobrania w siedzibie 

Zespołu lub na stronie internetowej: www.mops.
wroclaw.pl,

• odpowiednie zaświadczenie lekarskie – druk do po-
brania w siedzibie Zespołu lub na stronie internetowej: 
www.mops.wroclaw.pl,

• dokumentację medyczną.

UWAGA!
Od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności można wnieść odwołanie w terminie 14 dni od 
doręczenia orzeczenia.

Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Zespołu do 
spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem 
zespołu powiatowego, który wydał decyzję.

Od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie 
do rejonowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych 
w terminie miesiąca od dnia doręczenia orzeczenia Zespołu 
Wojewódzkiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem 
Zespołu Wojewódzkiego.
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Legitymacja osoby niepełnosprawnej

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ sta-
nowi potwierdzenie posiadania orzeczenia o niepełno-
sprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej na-
leży złożyć:

• Wniosek – druk do pobrania w siedzibie Zespołu lub 
na stronie internetowej: www.mops.wroclaw.pl,

• Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepeł-
nosprawności,

• Aktualne zdjęcie (w przypadku osoby powyżej 16 
roku życia).

KONTAKT:

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Strzegomska 6 (parter)
53-611 Wrocław
tel. 71 782 23 60, 71 782 23 62

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności

Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
tel. 71 340 69 56

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, 
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

ul. Podwale 30, II piętro, pokój 221
50-040 Wrocław
tel. 71 748 14 00
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Dofi nansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Dofi nansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może uzyskać 
osoba niepełnosprawna, która:

• przedstawi wniosek lekarza o skierowanie na tur-
nus, 

• w roku, w którym ubiega się o dofi nansowanie, nie 
uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków 
Funduszu,

• weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrod-
ku wpisanym do rejestru ośrodków prowadzone-
go przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, 
w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie 
niestacjonarnej,

• wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do 
rejestru organizatorów turnusów,

• będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych 
w programie turnusu,

• nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym tur-
nusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika 
tego turnusu,

• złoży oświadczenie, że wysokość przeciętnego mie-
sięcznego dochodu nie przekracza kwoty 50% na 
osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 
65% w przypadku osoby samotnej,

• w przypadku turnusu, którego program przewiduje 
także zabiegi fizjoterapeutyczne, podczas pierw-
szego badania lekarskiego na turnusie przedsta-
wi zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie 
zdrowia.

Aby otrzymać dofi nansowanie do turnusu rehabilitacyj-
nego dla osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna należy 
przedstawić w MOPS:
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• oryginał wniosku o przyznanie dofi nansowania,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu nie-

pełnosprawności,
• wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilita-

cyjny,
• zaświadczenie o pobieraniu nauki (dotyczy osób 

w wieku od 16 do 24 r. życia),
• w przypadku zalecenia przez lekarza pobytu opiekuna 

na turnusie rehabilitacyjnym we wniosku lekarskim – 
dodatkowo dane opiekuna,

• w przypadku rodzin wielodzietnych – legitymację „Dwa 
plus trzy i jeszcze więcej”,

• dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).
W ciągu 30 dni po otrzymaniu dofi nansowania (nie póź-

niej niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu) należy 
przekazać informację o wyborze turnusu.

UWAGA!
Niedotrzymanie powyższych terminów będzie traktowane 
równoznacznie z rezygnacją z otrzymanego dofi nanso-
wania.

Wzory wniosków i informacji można pobrać w siedzibie 
MOPS lub ze strony internetowej: www.mops.wroclaw.pl.

Informacja o ośrodkach i organizatorach turnusów 
rehabilitacyjnych znajduje się na stronie internetowej: 
http://empatia.mpips.gov.pl

KONTAKT:
ul. Strzegomska 6
parter sala nr 25
53-611 Wrocław
tel. 71 782 23 57
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Dofi nansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofi nanso-
wanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, który nie jest re-
fundowany przez NFZ (np. materace do rehabilitacji, piłki 
rehabilitacyjne, rowerki trzykołowe).

O dofi nansowanie mogą ubiegać się osoby niepełno-
sprawne, które spełniają kryterium dochodowe, tj. osiągają 
nie więcej niż:

• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspól-
nym gospodarstwie domowym lub

• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby 
samotnej,

wobec których zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach 
domowych przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego.

Aby uzyskać dofi nansowanie należy złożyć w MOPS:
• wniosek o dofi nansowanie do sprzętu rehabilitacyj-

nego,
• kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności – oryginał do wglądu,
• zaświadczenie od lekarza specjalisty – zgodnie ze 

schorzeniem – zawierające: nazwę schorzenia po 
polsku oraz uzasadnienie wykorzystania sprzętu re-
habilitacyjnego do indywidualnej rehabilitacji w warun-
kach domowych oraz nazwę sprzętu rehabilitacyjnego,

• kosztorys lub rachunek pro-formę, wraz z pieczątką 
sklepu, numerem konta bankowego oraz podpisem 
osoby wystawiającej dany dokument,

• dowód osobisty do wglądu.

Formularze wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego 
dostępne są w siedzibie MOPS oraz na stronie internetowej 
www.mops.wroclaw.pl
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KONTAKT:
ul. Strzegomska 6, parter sala nr 25
53-611 Wrocław
tel. 71 782 23 39

Dofi nansowanie zaopatrzenia 
w przedmioty medyczne i środki pomocnicze
Osobom niepełnosprawnym przysługuje dofi nansowanie 
zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocni-
czych refundowanych przez NFZ (wózki inwalidzkie, pro-
tezy, cewniki, pampersy itp.), jeżeli przeciętny miesięczny 
dochód osoby niepełnosprawnej nie przekracza kwoty 50% 
przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospo-
darstwie domowym lub 65% przeciętnego wynagrodzenia 
w przypadku osoby samotnej.

W celu uzyskania dofi nansowania należy przedstawić:
• wniosek o dofi nansowanie do przedmiotów ortope-

dycznych i środków pomocniczych,
• kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności – oryginał do wglądu,
• ksero karty zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny, 

środki pomocnicze z dofi nansowaniem Narodowego 
Funduszu Zdrowia potwierdzoną za zgodność z ory-
ginałem przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

• dowód osobisty do wglądu,
• kosztorys lub rachunek pro-forma albo fakturę VAT 

– zapłaconą gotówką  z informacją, jaki jest koszt 
całkowity, udział NFZ oraz udział Pacjenta.

KONTAKT:
ul. Strzegomska 6, parter sala nr 25
53-611 Wrocław
tel. 71 782 23 39
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Dofi nansowanie usługi tłumacza języka 
migowego lub tłumacza przewodnika 
dla osoby niepełnosprawnej

Dofi nansowanie takiej usługi przysługuje osobom niepeł-
nosprawnym, jeżeli:

• jest to uzasadnione ich potrzebami wynikającymi 
z niepełnosprawności,

• usługi wykonuje osoba, która jest tłumaczem wpisa-
nym do rejestru Wojewody.

Wniosek o dofi nansowanie usługi tłumacza języka 
migowego lub tłumacza-przewodnika (do pobrania na 
stronie www.mops.wroclaw.pl oraz w siedzibie MOPS) 
jest rozpatrywany niezwłocznie, nie dłużej niż w termi-
nie 7 dni od złożenia kompletnego wniosku. O sposobie 
rozpatrzenia wniosku osoba jest informowana w terminie 
do 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.

KONTAKT:
Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Strzegomska 6
parter sala 25
tel. 71 782 23 39

Dofi nansowanie likwidacji barier funkcjonalnych
Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofi nansowanie 
likwidacji barier funkcjonalnych pozostających w związku 
z jej indywidualnymi potrzebami. Likwidacja barier ma na 
celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codzien-
nych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
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Do barier funkcjonalnych zalicza się:
• bariery architektoniczne i urbanistyczne w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
• bariery w komunikowaniu się,
• bariery techniczne.
O dofi nansowanie likwidacji barier architektonicznych 

mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, mające trudności 
w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają 
zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w któ-
rym stale zamieszkują.

O dofi nansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 
i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, 
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z nie-
pełnosprawności.

UWAGA!
Dofi nansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych 
przed przyznaniem środków fi nansowych i zawarciem umowy.

Aby uzyskać dofi nansowanie należy złożyć:
• wypełniony wniosek – do pobrania w siedzibie MOPS 

oraz na stronie www.mops.wroclaw.pl
• kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub 

o stopniu niepełnosprawności,
• kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności lub o stop-

niu niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie 
z Wnioskodawcą,

• aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające infor-
mację o rodzaju niepełnosprawności i występujących 
barierach (ważne 6 miesięcy),

• dokumenty potwierdzające prawo do lokalu, w którym 
ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (wła-
sność, umowa najmu) lub pisemną zgodę właściciela 
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budynku, w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest 
właścicielem,

• dokument przedstawiający w sposób grafi czny wnio-
skowane zmiany usunięcia barier architektonicznych 
(stan istniejący i stan planowany) lub technicznych,

• ofertę, kosztorys ofertowy lub rachunek /fakturę pro-
-forma.

Wysokość dofi nansowania likwidacji barier funkcjonal-
nych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej 
jednak niż wysokość piętnastokrotnego przeciętnego wy-
nagrodzenia.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
Wypożyczalnia zajmuje się wypożyczaniem sprzętu re-
habilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, takiego jak: 
łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, chodziki, materace 
przeciwodleżynowe, rowery rehabilitacyjne itp. Sprzęt jest 
wypożyczany maksymalnie na sześć miesięcy.

Aby wypożyczyć sprzęt należy:
• złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające ko-

nieczność korzystania z określonego rodzaju sprzętu,
• wpłacić kaucję, której wysokość zależy od rodzaju 

sprzętu (w wyjątkowych kierownik Działu Adaptacji 
Osób Niepełnosprawnych może kaucję obniżyć, roz-
łożyć na raty lub odstąpić od jej pobrania).

Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-15.00

KONTAKT:
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 71 782 23 98
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Środowiskowe domy samopomocy
Środowiskowe domy samopomocy są placówkami wsparcia 
dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia 
umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym.

Środowiskowe domy samopomocy typu A obejmują 
wsparciem osoby chorujące psychicznie.

Środowiskowe domy samopomocy typu B są placów-
kami pobytu dziennego dla dorosłych osób z niepełno-
sprawnością intelektualną – upośledzeniem umysłowym 
w stopniu znacznym lub umiarkowanym, a także lekkim, 
gdy osoba ma sprzężone zaburzenia, powodujące poważne 
trudności w życiu codziennym, wymagające pomocy i opieki 
niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym.

Środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące 
na terenie Wrocławia:

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A prowadzony 
przez Stowarzyszenie „W Naszym Domu”

ul. Szkolna 11
54-007 Wrocław
tel. 71 349 45 80

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A prowadzony przez 
Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej Rehabilitacji „ART.”

ul. Nowowiejska 20f
50-314 Wrocław
tel. 609 887 642

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A prowadzony przez 
Stowarzyszenie Na rzecz Promocji Zdrowia CURATUS

ul. Kleczkowska 5 ofi cyna
50-227 Wrocław
tel. 71 329 09 19
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Środowiskowy Dom Samopomocy typu B prowadzony 
przez Fundację „Przyjazny Dom” im. Stanisława Jabłonki

ul. Okulickiego 2
51-216 Wrocław
tel. 71 796 04 60

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B prowadzony 
przez Stowarzyszenie „Ostoja”

ul. Stawowa 1a
50-015 Wrocław
tel./faks: 71 344 78 02

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A prowadzony 
przez Fundację „Opieka i Troska”

ul. Kiełczowska 43/6
51-315 Wrocław
tel./faks: 71 794 78 91

Świadczenia pieniężne

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku,
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności,

• osobie, która ukończyła 75 lat,
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku 

życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność 
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
• osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej ca-

łodobowe utrzymanie,
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• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
W celu uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć:
• wniosek,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu nie-

pełnosprawności,
• uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego 

tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgna-
cyjny,

• kopię aktu urodzenia dziecka – oryginał do wglądu 
(w przypadku dziecka),

• zaświadczenie ZUS o niepobieraniu dodatku pielę-
gnacyjnego (w przypadku dorosłych).

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

• matce albo ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka,
• osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
• innym osobom, na których ciąży obowiązek ali-

mentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności), spokrewnionym w pierwszym 
stopniu z osobą wymagającą opieki oraz pozo-
stałym pod warunkami określonymi szczegółowo 
w ustawie,

jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełno-
sprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w pro-
cesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.



30

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Przysługuje osobom, na których zgodnie ciąży obowiązek 
alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej 
opieki nad osobą ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczno-
ści stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, o ile nie 
przekraczają kryterium dochodowego.

Aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć 
w MOPS wniosek oraz wskazane we wniosku załączniki.

Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń 
zajmuje się Dział Świadczeń MOPS. Wnioski o przy-
znanie świadczenia można składać od poniedziałku 
do środy i w piątek w godzinach od 7.30 do 15.00, 
a w czwartek w godzinach od 7.30 do 16.00.

KONTAKT:
Dział Świadczeń
Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
ul. Hubska 30/32, 50-502 Wrocław
pok. 202 –  osoby, których nazwiska zaczynają się na literę 

O, S, U, Sz, Ś, T – 78-22-368
pok. 203 –  osoby, których nazwiska zaczynają się na literę 

R, P, Z, Ż – 78-22-352
pok. 207 –  zespół ds. ulg – 78-22-353
pok. 302 –  osoby, których nazwiska zaczynają się na literę 

A, B, C, D, F – 78-22-325



31

pok. 304 –  osoby, których nazwiska zaczynają się na literę 
E, G, H, J, W – 78-23-503

pok. 306 –  osoby, których nazwiska zaczynają się na literę 
I, K – 78-23-505

pok. 307 –  osoby, których nazwiska zaczynają się na literę 
L, Ł, M, N, V, Y – 78-23-502

MIEJSKIE CENTRUM USŁUG SOCJALNYCH
Miejskie Centrum Usług Socjalnych świadczy usługi 
opiekuńcze i bytowe dla mieszkańców Wrocławia, którzy 
w szczególności ze względu na stan zdrowia nie są w sta-
nie funkcjonować samodzielnie, a rodzina lub inne osoby 
nie mogą udzielić im wsparcia. Do zadań MCUS należy 
prowadzenie domów pomocy społecznej – całodobowych 
i dziennych – oraz organizowanie usług opiekuńczych, 
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania.

KONTAKT:
Miejskie Centrum Usług Socjalnych

ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
e-mail: mcus@mcus.pl
tel. 71 376 99 00

Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze to pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, opieka higieniczna, zalecona przez 
lekarza pielęgnacja oraz w miarę możliwości, zapewnienie 
kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dosto-
sowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez 
osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.
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Usługi opiekuńcze przysługują:
• osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest 
jej pozbawiona,

• osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina 
nie może takiej pomocy zapewnić.

Przyznanie usług następuje w drodze decyzji MOPS. 
Podstawą przyznania usługi jest wywiad środowiskowy 
przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Decyzja 
administracyjna określa liczbę przyznanych godzin usług 
oraz odpłatność za te usługi, która zależy od uzyskiwanych 
dochodów.

Organizacją usług opiekuńczych zajmuje się organizacja 
pozarządowa wybrana przez Gminę Wrocław w drodze 
konkursu – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego.

KONTAKT:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 71 782 23 00 do 03
faks 71 782 24 05
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Dział Usług Opiekuńczych
ul. Karmelkowa 25-27
52-437 Wrocław
tel. 71 363 44 05
e-mail: duo@spw.wroclaw.pl
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Domy pomocy społecznej
Miejsce w domu pomocy społecznej może zostać przyznane 
osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, 
choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie 
funkcjonować w codziennym życiu, której nie można za-
pewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. 
Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i de-
cyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje MOPS. Podstawą 
do podjęcia decyzji jest przeprowadzony przez pracownika 
socjalnego wywiad środowiskowy.

Domy pomocy społecznej  funkcjonujące we Wrocławiu:

Prowadzone przez MCUS:

DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych
ul. Kaletnicza 8, 51-180 Wrocław
tel. 71 346 27 23 lub 54

UWAGA!
Gmina Wrocław oferuje ponadto usługi asystenckie, 
których celem jest pomoc osobom niepełnosprawnym 
w osiągnięciu samodzielności i niezależności. Wsparcie 
asystenta obejmuje m.in. pomoc w dotarciu w wybrane 
miejsca, w załatwianiu spraw urzędowych, zakupach, 
wizytach lekarskich. Usługi asystenckie są realizowane 
przez wybrane w drodze konkursu organizacje poza-
rządowe, które otrzymują na ten cel środki fi nansowe 
w ramach miejskiego Programu Rehabilitacji Zawo-
dowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. W roku 
2014 realizacja tego zadania zlecona była Fundacji 
„Spokojna Jesień”.
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DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych
ul. Karmelkowa 25, 52-436 Wrocław
tel. 71 363 46 25 lub 09

DPS dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie 
chorych

ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław
tel. 71 376 99 24

DPS Rędzińska dla osób przewlekle somatycznie chorych
ul. Rędzińska 66-68, 54-106 Wrocław
tel. 71 354 12 24; 71 354 16 25

Prowadzone przez inne podmioty:
DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej 
Pomocy
ul. Grunwaldzka 104, 50-357 Wrocław
tel. 71 372 05 13

DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych
Prowincja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej
ul. Farna 3, 51-313 Wrocław
tel. 71 345 79 57

DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Prowincja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej
ul. Objazdowa 40, 54-513 Wrocław
tel. 71 357 68 57

DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Fundacja Arka
ul. Jutrosińska 29, 51-124 Wrocław
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DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki
ul. gen. Leopolda Okulickiego 2, 51-126 Wrocław
tel. 71 796 04 60

DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
ul. św. Marcina 10, 50-327 Wrocław
tel. 71 322 15 13

DPS dla osób w podeszłym wieku
Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji 
im. ks. Marcina Lutra
ul. Świątnicka 25/27, 52-018 Wrocław
tel. 71 798 26 00

Dzienne domy pomocy społecznej
Z usług dziennego domu pomocy społecznej może ko-
rzystać osoba, która ze względu na wiek, chorobę lub 
niepełnosprawność wymaga częściowej opieki i pomocy 
w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Decyzję 
o skierowaniu do dziennego domu pomocy społecznej 
i ustalającą opłatę za pobyt wydaje MOPS. Podstawą do 
podjęcia decyzji jest przeprowadzony przez pracownika 
socjalnego wywiad środowiskowy.

Dzienne domy pomocy społecznej 
na terenie Wrocławia:

Prowadzone przez MCUS i MOPS:

DZDPS Komuny Paryskiej 11
ul. Komuny Paryskiej 11, 50-451 Wrocław
tel. 71 343 25 30
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DZDPS Kościuszki 67
ul. Kościuszki 67
50-008 Wrocław
tel. 71 341 90 32

DZDPS Skwierzyńska 23/2
ul. Skwierzyńska 23/2
53-522 Wrocław
tel. 71 361 23 11

DZDPS Żeromskiego 37/1
ul. Żeromskiego 37/1
50-321 Wrocław
tel. 71 321 47 48

DZDPS „Pogodna Jesień”
ul. Litewska 20
51-354 Wrocław
tel. 71 782 35 00

DZDPS „Na Ciepłej”
ul. Ciepła 15b
50-524 Wrocław
ul. Podróżnicza 36
53-208 Wrocław
tel. 71 367 44 12

Prowadzone przez inne podmioty:

DZDPS dla Osób Starszych pod wezwaniem Świętej 
Rodziny

Kongregacja Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza 
w Trzebnicy
ul. Ludwika Rydygiera 22-28
50-249 Wrocław
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DZDPS dla Osób Starszych z defi cytem pamięci 
„MATUZALEM”

Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy „Przyjaciele Seniorów”,
ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 2
50-229 Wrocław

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – ODDZIAŁ 
WE WROCŁAWIU

Dofi nansowanie kosztów szkolenia polskiego 
języka migowego, systemu językowo-migowego 
i sposobów komunikowania się osób 
głuchoniewidomych
Z dofi nansowania kosztów szkolenia polskiego języka 
migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), 
sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych 
(SKOGN) mogą skorzystać:

• osoby doświadczające trwale lub czasowo trudności 
w komunikowaniu się (tworzące kategorię uprawnio-
nych zwaną – „uprawnionymi”),

• członkowie rodzin osób uprawnionych, w tym współ-
małżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce 
przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice 
współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zię-
ciowie i synowe (tworzące kategorię uprawnionych 
zwaną – „członkami rodziny”),

• osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami 
uprawnionymi.
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Osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mają-
ca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, skła-
dają wniosek o dofi nansowanie kosztów szkolenia języka 
migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na 
miejsce jego zamieszkania.

Wniosek może być złożony w formie:
• papierowej, opatrzonej ręcznym podpisem wniosko-

dawcy,
• elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem 

elektronicznym weryfi kowanym za pomocą ważnego 
kwalifi kowanego certyfi katu.

Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek złożo-
ny w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego 
roku kalendarzowego jest rozpatrywany w pierwszym mie-
siącu następnego roku. Wniosek rozpatrzony pozytywnie 
stanowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

Dofi nansowanie wynosi:
• nie więcej niż 95% kosztów szkolenia dla osoby 

uprawnionej,
• nie więcej niż 90% kosztów szkolenia dla członka 

rodziny osoby uprawnionej lub osoby mającej z nią 
stały lub bezpośredni kontakt.

Rozliczenie dofi nansowania następuje na podstawie 
faktury lub rachunku wystawionego na wnioskodawcę oraz 
dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia przez 
wnioskodawcę. Wnioskodawca przekazuje dokumenty roz-
liczeniowe w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. 
Dofi nansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy 
organizatora szkolenia w terminie 14 dni roboczych od dnia 
otrzymania dokumentów rozliczeniowych przez PFRON.
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KONTAKT:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
Oddział Wrocław

ul. Szewska 6/7
50-053 Wrocław
tel. 71 346 74 40, faks 71 342 12 60

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Orzecznictwo do celów rentowych
Aby móc ubiegać się o rentę ZUS należy posiadać orze-
czenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

O niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz ocenia niezdolność do 
pracy, jej stopień, a także:

• datę powstania niezdolności do pracy,
• trwałość lub przewidywany okres niezdolności do 

pracy,
• związek przyczynowy niezdolności do pracy z okre-

ślonymi okolicznościami,
• trwałość lub przewidywany okres niezdolności do 

samodzielnej egzystencji,
• celowość przekwalifi kowania zawodowego.
Niezdolność do pracy może być orzeczona na okres nie 

dłuższy niż 5 lat, chyba że wg wiedzy medycznej nie ma 
rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem 
tego okresu. Wówczas niezdolność może być orzeczona 
na okres dłuższy.

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje 
prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS 
w terminie 14 dnia od dnia doręczenia orzeczenia.
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ORZECZENIE LEKARZA ORZECZNIKA ZAKŁADU 
UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH:
• o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji – traktowane jest na równi 
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności,

• o całkowitej niezdolności do pracy – jest traktowane 
na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności,

• o częściowej niezdolności do pracy – jest traktowane 
na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełno-
sprawności.

KONTAKT:
ZUS Oddział we Wrocławiu

ul. Pretfi cza 11
50-930 Wrocław
Infolinia:
801 400 987 z telefonów stacjonarnych
22 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych



KOMUNIKACJA
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Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską
We Wrocławiu do korzystania z bezpłatnych przejazdów na 
wszystkich typach linii są uprawnieni:

• inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie książeczki 
inwalidy wojennego (wojskowego),

• dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna 
oraz uczniowie posiadający orzeczenie publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego, uczące się w szkołach i pla-
cówkach określonych w ustawie o systemie oświaty 
oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub 
podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, 
zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej 
placówki szkolnej lub ochrony zdrowia (posługujące 
się legitymacją w kolorze żółtym o sygnaturze MEN-
-II/182/2 albo MEN-I/51/2) – na podstawie legitymacji 
szkolnej (studenckiej) wraz z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności,

• osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, w tym 
osoby głuche i głuchonieme, osoby całkowicie niezdol-
ne do pracy i samodzielnej egzystencji, dzieci w wieku 
do lat 16, na które przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 
oraz ich opiekunowie – na podstawie stosownego 
orzeczenia wraz z dokumentem potwierdzającym 
tożsamość,

• osoby niewidome lub ociemniałe oraz ich przewod-
nicy – na podstawie legitymacji Polskiego Związku 
Niewidomych albo orzeczenia o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z ko-
dem 04-O.
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Pojazdy niskopodłogowe
We Wrocławiu na wszystkich rozkładach jazdy oznaczone są 
godziny przyjazdu autobusów i tramwajów niskopodłogowych. 
W mobilnej aplikacji iMPK można na żywo śledzić pozycje 
pojazdów MPK ze zdjęciem i informacją, czy jest to pojazd 
niskopodłogowy, czy nie. Aplikacja jest do pobrania za darmo.

Najem busów
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. we Wro-
cławiu wykonuje usługi transportu osobowego, w tym prze-
wóz osób niepełnosprawnych w każdy dzień tygodnia na 
terenie miasta oraz do dowolnego miejsca w kraju. Przewozy 
są wykonywane busami 8-osobowymi i autobusami do 19 
miejsc o wysokim standardzie (klimatyzacja, wygodne fotele, 
obszerna przestrzeń pasażerska), przystosowanymi do prze-
wozu osób na wózkach inwalidzkich (pojazdy są wyposażone 
w windę elektro-hydrauliczną lub najazdy dla wózków inwa-
lidzkich). Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z usługi 
w systemie od drzwi do drzwi, przy bezpłatnej pomocy ze 
strony kierowcy (w granicach możliwości fi zycznych).

KONTAKT:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 
we Wrocławiu

tel. 71 329 00 69, 693 403 999
e-mail: busy@mpk.wroc.pl
strona: http://mpk.wroc.pl/

Samochód
Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dofi nan-
sowanie kosztów:
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• zakupu lub montażu oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu,

• uzyskania prawa jazdy kategorii B
w ramach programu fi nansowanego ze środków PFRON 
„Aktywny samorząd” Moduł I likwidacja barier utrudniają-
cych aktywizacją społeczną i zawodową.

KONTAKT:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Strzegomska 6, parter, pokój 25
tel. 71 782 23 42
w godzinach od 7.45 do 14.45

Karta parkingowa
Karta parkingowa to jedyny dokument przyznający osobom 
z niepełnosprawnością szczególne uprawnienia w ruchu 
drogowym. Jest wydawana na osobę (nie na samochód), 
na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności, ale 
nie dłużej niż na 5 lat.

Kartę parkingową może otrzymać:
• osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

i znacznie ograniczonymi możliwościami samodziel-
nego poruszania się,

• osoba z umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności, znacznie ograniczonymi możliwościami 
samodzielnego poruszania się i kodami w orze-
czeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R 
(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba 
neurologiczna),
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• osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi 
możliwościami samodzielnego poruszania się

pod warunkiem, że w orzeczeniu o niepełnosprawności 
w punkcie 9 ma zaznaczoną przesłankę o wskazaniu do 
wydania karty parkingowej.

W przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych 
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnie-
nie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie 
w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności 
oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku) 
lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba 
neurologiczna).

Osoba niepełnosprawna mająca znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego poruszania się, kierująca po-
jazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową, 
a także kierujący pojazdem przewożącym taką osobę, może 
nie stosować się do następujących znaków drogowych:

• B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach,
• B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem 

motocykli jednośladowych,
• B-3a zakaz wjazdu autobusów,
• B-4 zakaz wjazdu motocykli,
• B-10 zakaz wjazdu motorowerów,
• B-35 zakaz postoju,
• B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste,
• B-38 zakaz postoju w dni parzyste,
• B-39 strefa ograniczonego postoju.

Karta parkingowa potwierdza także uprawnienia do ko-
rzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 
z niepełnosprawnością (tzw. kopert).
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B-1
„zakaz ruchu 

w obu kierunkach”

B-3 
„zakaz wjazdu 

pojazdów silnikowych, 
z wyjątkiem motocykli 

jednośladowych”

B-3a 
„zakaz wjazdu 

autobusów”

B-4 
„zakaz wjazdu 

motocykli”

B-10 
„zakaz wjazdu 
motorowerów”

B-35 
„zakaz postoju”

B-37 
„zakaz postoju 

w dni nieparzyste”

 B-38 
„zakaz postoju 
w dni parzyste”

 B-39 
„strefa ograniczonego 

postoju”
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GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Wniosek o wydanie karty parkingowej należy składać 
osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 
6 (za osoby, które nie ukończyły 18 r. ż. wniosek składa ro-
dzic, a za osoby ubezwłasnowolnione – opiekun lub kurator 
ustanowiony decyzją sądu).

Opłata za wydanie karty można dokonywać w kasie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy 
ul. Strzegomskiej 6 (od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.30 do 14.15, a w ostatnim dniu roboczym miesiąca 
w godzinach 9.30 do 12.00) lub na konto MOPS: 67 1020 
5226 0000 6202 0417 1617. Dowód dokonania wpłaty należy 
dołączyć do wniosku o wydanie karty parkingowej.

Informacja o nowych zasadach wydawania kart parkin-
gowych oraz wzór wniosku o wydanie kart parkingowej 
znajduje się na stronie internetowej Biura Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepel-
nosprawni.gov.pl

Identyfi kator „0”
Osobom posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu 
R lub N identyfi kator „0” uprawnia do postoju pojazdów na 
ogólnodostępnych miejscach płatnego parkowania we Wro-
cławiu bez wniesienia opłaty za parkowanie. Z wnoszenia 
opłat za postój zwolnieni są także przedstawiciele ustawowi, 
małżonkowie i inne osoby kierujące pojazdem samocho-
dowym osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności 
ruchowej, oznaczonym identyfi katorem „O” i przewożących 
osobę o obniżonej sprawności ruchowej. Uprawnionemu 
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użytkownikowi drogi objętemu zerową stawką opłaty może 
być wydany tylko jeden identyfi kator „0”. Identyfi katory „0” 
wydawane są nieodpłatnie.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy 
ul. Długiej 49, budynek C, pokój nr 301 w poniedziałki, 
wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-14.00, a w środy 
w godzinach 10.00-17.00.

Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfi katora 
„0” jest przedłożenie przez osobę niepełnosprawną łącznie 
następujących dokumentów:

• dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej,
• orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N, 
wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły 
orzekające o niepełnosprawności albo orzeczenia rów-
noważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie 
zespoły orzekające o niepełnosprawności wydanego 
przed datą 23.08.2003 r. lub orzeczenia równoważnego 
wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez 
organy rentowe, lub legitymacji osoby niepełnospraw-
nej wydanej przez powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym 
stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub 
N a także terminem jej obowiązywania,

• dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego 
osoby niepełnosprawnej, z wpisem poświadczającym, 
że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu 
własności, współwłasności, umowy leasingu lub umo-
wy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku 
umowy kredytu na zakup samochodu,
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• stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu 
z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup 
samochodu.

W przypadku, gdy osobę niepełnosprawną reprezen-
tuje pełnomocnik, osoba składająca wniosek przedkłada 
wraz z dokumentami, o których mowa powyżej, oryginał 
pełnomocnictwa do reprezentowania osoby niepełno-
sprawnej.

Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfi katora 
„0” przez przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby 
niepełnosprawnej jest przedłożenie łącznie następujących 
dokumentów:

• dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej,
• dokumentu potwierdzającego tożsamość przedsta-

wiciela ustawowego lub małżonka osoby niepełno-
sprawnej, wydanego przez właściwy organ,

• orzeczenia osoby niepełnosprawnej o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przy-
czynie z kodu R lub N, wydanego jak wyżej,

• aktu urodzenia osoby niepełnosprawnej, jeżeli osoba 
pozostająca pod opieką jest małoletnia, aktu małżeń-
stwa, jeżeli osoba niepełnosprawna jest małżonkiem 
lub prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego 
o ustanowieniu opieki, jeżeli osoba pozostająca pod 
opieką została ubezwłasnowolniona,

• dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego 
osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, 
że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu 
własności, współwłasności, umowy leasingu lub 
umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie,

• stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu 
z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup 
samochodu,
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• dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego 
przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby 
niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, iż 
osoba ta posiada pojazd z tytułu własności, współwła-
sności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia 
na zabezpieczenie, w przypadku składania wniosku 
o wydanie identyfi katora „O” na pojazd samochodowy 
przedstawiciela ustawowego lub małżonka osoby 
niepełnosprawnej.

Dokumentami uprawniającymi do nabycia identyfi katora 
„0” dla osób innych, niż wskazanych powyżej jest przedło-
żenie łącznie następujących dokumentów:

• dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej,
• dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby skła-

dającej wniosek, wydany przez właściwy organ,
• orzeczenia osoby niepełnosprawnej o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności o przy-
czynie z kodu R lub N, wydanego jak wyżej,

• dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego 
osoby niepełnosprawnej z wpisem poświadczającym, 
że osoba niepełnosprawna posiada pojazd z tytułu 
własności, współwłasności, umowy leasingu lub 
umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie,

• dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego 
osoby składającej wniosek z wpisem poświadczają-
cym, iż osoba ta posiada pojazd z tytułu własności, 
współwłasności, umowy leasingu lub umowy prze-
właszczenia na zabezpieczenie, w przypadku skła-
dania wniosku o wydanie identyfi katora „0” na pojazd 
samochodowy osoby składającej wniosek,

• stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu 
z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup 
samochodu,
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• oświadczenia osoby niepełnosprawnej wskazującego 
numer rejestracyjny pojazdu samochodowego osoby, 
której pojazd będzie oznaczony identyfi katorem „O” 
podczas jej przewożenia.

Port lotniczy we Wrocławiu
Osoby niepełnosprawne korzystające z usług lotniska są 
uprawnione do korzystania ze specjalnej asysty na terenie 
lotniska oraz podczas podróży samolotem, a obsługa lotni-
ska i linii lotniczych ma obowiązek zapewnienia bezpłatnej 
pomocy i stworzenia odpowiednich warunków do podróży.

Port lotniczy we Wrocławiu na stronie internetowej http://
airport.wroclaw.pl/pasazer/dla-niepelnosprawnych/ prezen-
tuje szczegółowe informacje dotyczące zakresu udzielanej 
asysty. W celu jej uzyskania najpóźniej na 48 godzin przed 
godziną wylotu należy wypełnić specjalny formularz znaj-
dujący się na podanej stronie, w którym podaje się dane 
mające na celu określenie właściwej pomocy dla osoby 
niepełnosprawnej lub mającej trudności z poruszaniem się.

Dworzec Główny PKP
Stacja jest całkowicie dostosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. W budynku dworcowym dostępne są 
cztery przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
toalety, część gastronomiczna oraz usługowo-handlowa, 
a także poczekalnia oraz przechowalnia bagażu. Jedna 
z kas zlokalizowanych od strony ul. Suchej jest specjalnie 
przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych.

Dostęp na perony nr 1, 2, 3 i 4 możliwy jest przy użyciu 
windy, a przy schodach zlokalizowane są taśmowe urządze-
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nia do transportu bagażu. Na peron nr 5 i 6 można dostać 
się przy pomocy mechanicznej platformy.

W gablotach informacyjnych zlokalizowanych na dworcu 
kolejowym znajdują się numery telefonów do przewoźników 
kolejowych, pod którymi można zgłaszać potrzebę udziele-
nia pomocy w podróży osobom niepełnosprawnym.

Dworzec Główny PKS
Dworzec nie posiada szczególnych udogodnień. W 2017 r. 
planowana jest budowa nowego dworca, w pełni przystoso-
wanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów 
środkami transportu PKS i PKP uprawnione są do ulg. 
Aby skorzystać z prawa do zniżki, należy mieć ze sobą 
dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności 
– od niego uzależniona jest wielkość zniżki.





EDUKACJA
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Uczniowie niepełnosprawni na każdym etapie edukacyjnym 
mogą uczęszczać do wszystkich typów placówek – ogólno-
dostępnych, integracyjnych i specjalnych, położonych naj-
bliżej ich miejsca zamieszkania. Ze względu na rejonizację, 
szkoła nie może odmówić przyjęcia do placówki dziecka 
niepełnosprawnego zamieszkałego w jej obwodzie. Ciąży na 
niej również obowiązek realizacji zaleceń zawartych o orze-
czeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Decyzję o wy-
borze najlepszej dla ucznia drogi podejmują jego rodzice.

Diagnoza
W celu uzyskania pomocy w pierwszej kolejności należy 

zwrócić się do rejonowej poradni psychologiczno-pedago-
gicznej, która zaproponuje współpracę w celu zdiagnozowa-
nia potrzeb dziecka i pomoże w podjęciu decyzji. Zadaniem 
poradni jest wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania 
dzieci niepełnosprawnych w odniesieniu do zgłaszanego 
problemu oraz wskazania sposobu jego rozwiązania. Po-
radnia wydaje opinię lub orzeczenie o potrzebie: wczesne-
go wspomagania rozwoju, kształcenia specjalnego, zajęć 
rewalidacyjno – wychowawczych, indywidualnego obo-
wiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Bezpośrednią 
pomocą psychologiczno – pedagogiczną są obejmowane 
dzieci i młodzież albo dzieci i młodzież oraz ich rodzice.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka wydawane są dla dzieci od chwili wykrycia niepeł-
nosprawności do podjęcia nauki w szkole. Umożliwia ono 
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objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodzinę 
od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących objawów 
zaburzeń.

Im wcześniej zostaną podjęte działania stymulujące 
dziecko, tym większa szansa na osiągnięcie większej nie-
zależności, samodzielności i lepszej jakości życia w okre-
sie dorosłości. Zbyt późna interwencja często prowadzi 
do powstawania i utrwalenia nieprawidłowych zachowań 
decydujących o funkcjonowaniu w środowisku, które cięż-
ko będzie wyeliminować w dalszej perspektywie. Brak 
wczesnego wspomagania może opóźnić, utrudnić, a nawet 
uniemożliwić rozwój dziecka. Podstawowym czynnikiem 
decydującym o powodzeniu wczesnego wspomagania 
jest współpraca rodziców i terapeutów w poznaniu dziecka 
i realizacji programów.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
W celu objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania 
rozwoju w publicznej placówce oświatowej rodzice dzieci 
zamieszkałych na terenie Wrocławia składają wniosek wraz 
z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia 
za pośrednictwem dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, 
w których zajęcia mają być organizowane.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów niepełno-
sprawnych:

• niesłyszących lub słabosłyszących,
• niewidomych lub słabowidzących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
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• z upośledzeniem umysłowym,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy, na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego 
albo okresu kształcenia w danej szkole.

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego opracowuje się indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia za-
warte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 
oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofi zycznych ucznia. 
Indywidualizacja procesu nauczania ma na celu dostoso-
wanie strategii edukacyjnych i wychowawczych do potrzeb 
i możliwości uczniów poprzez dostosowywanie tempa za-
jęć, metod i form pracy, tak by angażować każdego ucznia 
z osobna i organizować pracę całej klasy.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego składa 
się w przedszkolu lub szkole, do której dziecko uczęszcza. 
Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia 
orzeczenia.

Indywidualne obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne 
lub indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży
Jest przeznaczone dla dzieci, których stan zdrowia 
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 
przedszkola lub szkoły. Orzeczenie wydaje się na czas 
określony wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia 
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dziecka, dołączonym do wniosku o wydanie orzeczenia, 
nie krótszy jednak niż 30 dni.

Orzeczenie wydaje się w celu umożliwienia dzieciom 
i młodzieży realizacji obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego i obowiązku szkolnego pomimo stanu zdro-
wia. W orzeczeniu określa się zalecane warunki realizacji 
potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia 
dziecka w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, 
terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości 
i mocnych stron dziecka i inne formy pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
W pierwszej kolejności należy uzyskać zaświadczenie 
o stanie zdrowia dziecka, a następnie udać się z nim do 
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie składa 
się w placówce edukacyjnej, której dyrektor organizuje na-
uczanie w porozumieniu z organem prowadzącym (uzgod-
nieniu podlegają zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć, 
w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych 
w orzeczeniu).

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-
czych są wydawane dla dzieci i młodzieży upośledzonych 
umysłowo w stopniu głębokim, na okres do 5 lat.

Zajęcia rewalidacyjne to zajęcia o charakterze tera-
peutycznym, wspomagającym rozwój dziecka niepełno-
sprawnego, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz 
uzyskiwanie, na miarę ich możliwości, niezależności od 
innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.
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GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Przedszkola i szkoły ogólnodostępne, ogólnodostępne 
z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola i szkoły 
integracyjne zapewniają realizację zajęć rewalidacyjnych 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo na ucznia w każdym 
roku szkolnym. Skierowanie na dodatkowe zajęcia wydaje 
poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych
Gmina ma obowiązek zapewnić bezpłatny transport i opiekę 
w drodze do i z placówki edukacyjnej dla:

• niepełnosprawnych dzieci pięcioletnich oraz dzieci 
w wieku 6–8 lat posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego – do najbliższego przedszko-
la, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, 
innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka 
umożliwiającego dzieciom upośledzonym umysłowo 
w stopniu głębokim, a także dzieciom z upośledze-
niem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi realizację obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego,

• uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem 
specjalnym – do najbliższej szkoły podstawowej 
i gimnazjum, a dla uczniów z niepełnosprawnością 
ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej 
szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 21 roku życia,

• dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu 
głębokim, a także dzieci i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 
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do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży 
realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

W celu uzyskania dowozu ucznia niepełnosprawnego 
należy złożyć wniosek do Wydziału Edukacji UM za po-
średnictwem dyrektora placówki.

Dofi nansowanie podręczników
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego:

• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stop-

niu lekkim,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowa-

nym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową,
• z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi

mogą ubiegać się o pomoc w formie dofi nansowania na 
zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym pod-
ręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do 
kształcenia w zawodach.
Uczniowie, którzy posiadają:

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym oraz

• uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest 
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym
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mogą ubiegać się również o pomoc w formie dofi nansowa-
nia na zakup materiałów edukacyjnych.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Wniosek na formularzu (dostępnym w szkole) wraz z kse-
rokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-peda-
gogiczną, należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń 
będzie uczęszczał w danym roku szkolnym.

Dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosków sporządza 
listę uczniów uprawnionych do otrzymania dofi nansowa-
nia i przekazuje ją prezydentowi miasta, który dokonuje 
kwalifi kacji uczniów do udzielenia pomocy oraz przekazuje 
niezbędne środki.

W przypadku zakupu podręczników, materiałów edu-
kacyjnych dla grupy uczniów posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego, środki fi nansowe 
na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów 
edukacyjnych są zwracane rodzicom ucznia (prawnym 
opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości przy-
znanej pomocy, na podstawie faktury i listy uczniów, dla 
których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne, 
zawierającej:

• imię i nazwisko ucznia,
• klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w danym 

roku szkolnym,
• adres szkoły,
• wykaz zakupionych podręczników, materiałów edu-

kacyjnych,
• kwotę zakupu,
• datę zakupu,
• czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.
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Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 
prowadzone przez Miasto Wrocław

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Tadeusza Kościuszki 31/1, 50-011 Wrocław
tel. 71 344 83 35
strona: www.ppp1.wroclaw.pl
sekretariat@ppp1.wroc.pl
sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław
tel. 71 321 04 18
strona: www.ppp2.wroc.pl
sekretariat@ppp2.wroc.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4
ul. Jemiołowa 59, 53-426 Wrocław
tel. 71 338 00 01, faks 71 333 14 32
strona: www.ppp4.wroc.pl
ppp59@op.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 5
ul. Piotra Czajkowskiego 28, 51-171 Wrocław
tel. 71 325 48 50
strona: www.ppp5.wroc.pl
sekretariat.ppp5@wroclawskaedukacja.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9
ul. Krakowska 102
50-427 Wrocław
tel. 71 786 70 22, 71 786 70 15
strona: www.ppp9-wroc.pl
sekretariat@ppp9-wroc.pl
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Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna
ul. Borowska 101
50-551 Wrocław
tel. 71 783 75 99
strona: www.spt.wroc.pl
mnadolna1004@wroclawskaedukacja.pl
dkrol2009@wroclawskaedukacja.pl

Poradnie prowadzone przez inne podmioty
Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
-Pedagogiczna „Promyk Słońca”

ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
strona: www.promykslonca.pl

Niepubliczna Poradnia Diagnostyczno-Terapeutyczna 
Polskiego Towarzystwa Dysleksji

ul. Komuny Paryskiej 36/38
50-451 Wrocław

MANASS-Poradnia
ul. Żelazna 34
53-428 Wrocław

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
C.R.U.I.

ul. Św. Macieja 7a
50-244 Wrocław

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
„PRO-MED”

ul. Gwarna 6a
50-001 Wrocław
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TEO”
ul. Robotnicza 36-38
53-608 Wrocław

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
PROMITIS

ul. Kościuszki 108A/11
50-441 Wrocław

Wykaz przedszkoli specjalnych we Wrocławiu
Przedszkole dla dzieci niesłyszących

ul. Dworska 8, 50-144 Wrocław
tel. 71 353 64 69, faks 71 353 48 77
e-mail: osrodek12@gmail.com
strona: www.oswdn.prv.pl

Przedszkole Specjalne Zespół Placówek Oświatowych Nr 2
ul. Głogowska 30, 53-621 Wrocław
tel. 71 355 65 60, faks 71 357 53 59
e-mail: sekretariat@zpo2.wroc.pl
strona: www.zpo2.wroc.pl

Wykaz przedszkoli integracyjnych 
we Wrocławiu
Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca”

ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
tel. 71 782 77 77

Przedszkole Integracyjne Nr 12 im Diany Księżnej Walii
ul. Zgodna 10/14
50-432 Wrocław
tel. 71 343 46 74
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Przedszkole Integracyjne Nr 68 im. Roku 2000
ul. Jana Długosza 29
51-162 Wrocław
tel. 71 372 75 71

Przedszkole Nr 89 z oddziałami integracyjnymi 
im. Juliana Tuwima

ul. Oporowska 1
53-434 Wrocław
tel. 71 362 18 12

Przedszkole Integracyjne Nr 93 im. Jana Brzechwy
ul. Grochowa 15
53-423 Wrocław
tel. 71 338 08 29

Przedszkole Nr 97 z oddziałami integracyjnymi
ul. Składowa 2/4
50-209 Wrocław
tel. 71 797 87 67, 71 797 87 68

Przedszkole Nr 109 z oddziałami integracyjnymi
ul. Nowowiejska 78/80
50-315 Wrocław
tel. 71 322 15 70

Przedszkole Integracyjne Nr 125 im. Janusza Korczaka
ul. Ścinawska 10
53-642 Wrocław
tel. 71 355 80 06
strona: www.przedszkole125.wroclaw.pl

Przedszkole nr 29 z oddziałami integracyjnymi
ul. Kurpiów 28, 52-214 Wrocław
tel. 71 789 64 33
strona: www.przedszkole-29.wroclaw.pl
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Przedszkole nr 35 Tęczowy Domek 
z oddziałami integracyjnymi

ul. Pułaskiego 20a
50-446 Wrocław
tel. 71 343 45 27
ul. Komuny Paryskiej 44-46
50-451 Wrocław
tel. 883 677 999
strona: www.przedszklole35.wroclaw.pl 

Przedszkole nr 8 z oddziałami integracyjnymi
ul. Suwalska 5
54-104 Wrocław
tel. 71 712 00 11
strona: www.zsp12wroclaw.edupage.org

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Blue Kangaroo”
ul. Gęsia 24
51-419 Wrocław
tel. 883 996 967, 690 999 573
strona: www.bluekangaroo.pl

Zespoły Szkół Specjalnych, 
Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, 
Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii, 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Zespół Szkół nr 12 (szkoła podstawowa specjalna, 
gimnazjum specjalne, liceum ogólnokształcące specjalne)

ul. Białowieska 74a
54-234 Wrocław
tel. 71 350 07 91
e-mail: sekretariat@zs12.edu.pl
strona: www.zs12.edu.pl
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Zespół Szkół nr 13 (szkoła podstawowa specjalna, 
gimnazjum specjalne)

ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław
tel. 71 352 73 46
e-mail: zs_nr13_wroclaw@poczta.onet.pl
strona: www.zs13.wroclaw.pl

Zespół Szkół nr 15 (szkoła podstawowa specjalna 
dla dzieci słabosłyszących)

ul. Fryderyka Chopina 9b
51-609 Wrocław
tel. 71 348 25 09
e-mail: sp36wro@interia.pl
strona: www.sp36.szkolnastrona.pl

Zespół Szkół nr 17 (szkoła podstawowa specjalna 
dla niepełnosprawnych ruchowo, gimnazjum specjalne 
dla niepełnosprawnych ruchowo, liceum ogólnokształcące 
specjalne dla niepełnosprawnych ruchowo)

ul. Poświęcka 8
51-128 Wrocław
tel. 71 327 63 14
e-mail: marcin-szczygiel@o2.pl

Zespół Szkół nr 21 (szkoła podstawowa z oddziałami 
integracyjnymi, szkoła podstawowa specjalna 
dla uczniów z dziecięcym porażeniem mózgowym, 
gimnazjum specjalne dla uczniów z dziecięcym 
porażeniem mózgowym)

ul. Piotra Ignuta 28
54-152 Wrocław
tel. 71 373 88 88, 71 373 84 03
e-mail: zszk21wroc@neostrada.pl
strona: www.zszk21.wroclaw.pl
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Zespół Placówek Oświatowych nr 1 
(szkoła podstawowa, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, 
gimnazjum specjalne, internat)

ul. Wałbrzyska 50
52-314 Wrocław
tel. 71 361 33 21
e-mail: zpo_nr_1@o2.pl
strona: www.zpo1.wroclaw.pl

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 (Szkoła Podstawowa 
Specjalna dla Uczniów z Autyzmem, Gimnazjum 
Specjalne dla Uczniów z Autyzmem, Szkoła Specjalna 
Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Autyzmem, 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)

ul. Głogowska 30
53-621 Wrocław
tel. 71 355 65 60
e-mail: sekretariat@zpo2.wroc.pl
strona: www.zpo2.wroc.pl

Zespół Placówek Oświatowych nr 3 (Młodzieżowy 
Ośrodek Wychowawczy im. Wojtka Bellona, a w nim: 
szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, 
internat, specjalistyczna poradnia terapeutyczna)

ul. Borowska 101
50-551 Wrocław
tel. 71 337 12 34, faks 71 337 13 70
e-mail: Sekretariat.zpo3@wroclawskaedukacja.pl

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 
(szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, 
zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, internat)

ul. Kielecka 51a
54-029 Wrocław
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tel. 71 349 35 27
e-mail: mos2@osw-5.wroclaw.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 
(szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne)

ul. Wejherowska 28
54-239 Wrocław
tel. 71 798 26 20 w. 321
e-mail: spec1@onet.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10 
im. Janusza Korczaka (szkoła podstawowa specjalna, 
gimnazjum specjalne, szkoła specjalna przysposabiająca 
do pracy, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, 
internat)

ul. Parkowa 27
51-616 Wrocław
tel. 71 348 22 87; 71 348 16 31, faks 71 345 90 36
e-mail: sosw_nr10@wp.pl
strona: www.soswnr10.neostrada.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 11 
im. Józefy Joteyko (szkoła podstawowa specjalna, 
gimnazjum specjalne, zasadnicza szkoła zawodowa 
specjalna, internat)

ul. Kamienna 99-101
50-547 Wrocław
tel. 71 336 14 47, 71 794 59 46
strona: www.sosw11.wroclaw.pl
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Szkoły i placówki specjalne niesamorządowe
Niepubliczne z uprawnieniami publicznych

Szkoła Podstawowa Specjalna „Wspólny Świat”
ul. Wojrowicka 58
54-436 Wrocław

Społeczna Specjalna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia 
„Handicap”

ul. Stawowa 1a
50-015 Wrocław

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 
im. Matki Teresy Potockiej w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym dla Dziewcząt Niedostosowanych 
Społecznie

pl. Grunwaldzki 3b
50-377 Wrocław

Niepubliczna Szkoła Terapii Behawioralnej dla Dzieci 
z Autyzmem we Wrocławiu

ul. Młodych Techników 58
53-645 Wrocław

Społeczne Gimnazjum Specjalne Stowarzyszenia 
„Handicap”

ul. Stawowa 1a
50-015 Wrocław

Społeczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy 
Stowarzyszenia „Handicap”

ul. Stawowa 1a
50-015 Wrocław
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Niepubliczne bez uprawnień publicznej
Niepubliczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny

ul. Wejherowska 28
54-239 Wrocław

Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy 
dla Młodzieży Słabosłyszącej

ul. Jemiołowa 46/48
53-426 Wrocław

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Matki Teresy 
Potockiej dla Dziewcząt Niedostosowanych Społecznie

pl. Grunwaldzki 3b
50-377 Wrocław

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych 
Dzieci

ul. Kominiarska 42b
51-180 Wrocław

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci 
Niepełnosprawnych

ul. Górnickiego 37a
Robotnicza 42B
50-337 Wrocław

Publiczne
Publiczne Gimnazjum Specjalne dla dziewcząt niedosto-
sowanych społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wycho-
wawczym

pl. Grunwaldzki 3b
50-377Wrocław
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Liceum Ogólnokształcące Specjalne
ul. Wejherowska 28
54-239 Wrocław

Technikum Ekonomiczne Specjalne
ul. Wejherowska 28
54-239 Wrocław

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
ul. Wejherowska 28
54-239 Wrocław

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
ul. Wejherowska 28
54-239 Wrocław

Szkolnictwo wyższe

Centrum Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych
Centrum stworzone przez Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możli-
wości” prowadzi zintegrowane i kompleksowe programy wspie-
rające uczniów, studentów i absolwentów niepełnosprawnych 
na każdym z etapów edukacji. W ramach bogatej oferty skiero-
wanej zarówno do uczelni jak i studentów, Centrum proponuje 
m.in. pomoc w adaptacji materiałów dydaktycznych, bezpłatne 
konsultacje z doradcą zawodowym w Punkcie „Kariera Bez 
Barier”, szkolenia podnoszące kwalifi kacje, indywidualne kursy 
językowe oraz wsparcie coachingowe.

KONTAKT:
ul. Spiżowa 19/5C
53-442 Wrocław
tel. 71 734 57 73
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adres do korespondencji:
Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”
ul. Krasińskiego 13a/312
50-449 Wrocław

Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet oferuje niepełnosprawnym studentom i dokto-
rantom m.in. wsparcie materialne, możliwość wypożyczenia 
sprzętu specjalistycznego (m.in. urządzenia czytające, 
powiększalniki, klawiatury z wymiennymi nakładkami), 
możliwość zorganizowania zajęć wychowania fi zycznego 
prowadzonych przez doświadczonego rehabilitanta, miejsca 
w akademikach przystosowane do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością ruchową, wsparcie psychologiczne.

KONTAKT:
Specjalista ds. studentów niepełnosprawnych

tel. 71 343 06 18
e-mail: niepelnosprawni@uni.wroc.pl

Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska zapewnia studentom z niepełno-
sprawnością pomoc w sferze organizacyjnej, materialnej 
(stypendium specjalne), socjalno-bytowej (przystosowany 
akademik oraz punkty gastronomiczne) oraz dydaktycznej.

KONTAKT:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
bud. C-13, pok. 3.10
tel. 71 320 43 20 (w godzinach dyżurów)
e-mail: jerzy.borowiec@pwr.wroc.pl
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Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny proponuje studentom z nie-
pełnosprawnością wsparcie materialne w postaci sty-
pendiów socjalnych. Biblioteka uniwersytecka dysponuje 
udogodnieniami m.in. o charakterze architektonicznym, 
ale również w postaci wsparcia przez personel biblioteki, 
możliwości rezerwowania kabin do pracy indywidualnej 
czy sprzętu dedykowanego osobom niewidomym i niedo-
widzącym. Przy uczelni działa Pełnomocnik Rektora ds. 
Osób Niepełnosprawnych, który zajmuje się sprawami 
studentów niepełnosprawnych oraz koordynuje działania 
zmierzające do stworzenia im przyjaznych warunków 
studiowania.

KONTAKT:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych:

ul. Komandorska 118-120, pok. 208, budynek A
53-345 Wrocław
tel. 71 36 80 22
e-mail: krystyna.gilga@ue.wroc.pl

Uniwersytet Przyrodniczy
Na Uniwersytecie funkcjonuje Klub Studentów Niepeł-
nosprawnych, który ich wspiera w dostępie do środków 
rehabilitacyjnych (np. korzystanie z basenu, masaży, 
opieki specjalistycznej), organizuje turnusy rehabilitacyjne, 
działa na rzecz podnoszenia kwalifi kacji, wiedzy i pozycji 
studentów na rynku pracy poprzez organizację kursów 
językowych i obsługi komputerów. Uniwersytet zapewnia 
również specjalne stypendia dla studentów z niepełno-
sprawnością.
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KONTAKT:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

tel. 71 320 17 40
e-mail: marta.czaplicka@up.wroc.pl

Klub Studentów Niepełnosprawnych
Dom Studencki „Labirynt”
ul. Sopocka 23, 50-357 Wrocław
strona: www.witryny.up.wroc.pl/ksn
e-mail: ksnwroclaw@gmail.com

Akademia Wychowania Fizycznego
AWF proponuje studentom z niepełnosprawnością m.in. 
wsparcie materialne (stypendium specjalne), możliwość 
skorzystania ze specjalnych stanowisk komputerowych dla 
osób niewidomych oraz słabowidzących, a także możliwość 
użyczenia przenośnego sprzętu komputerowego (laptopów) 
oraz dyktafonów.

KONTAKT:
Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Osób 
Niepełnosprawnych

ul. Witelona 25a, pok. 96
51-617 Wrocław
tel. 71 347 31 11
e-mail: Wojciech.Wilinski@awf.wroc.pl

Akademia Sztuk Pięknych
W ofercie ASP skierowanej do niepełnosprawnych stu-
dentów znajduje się m.in. możliwość odbywania studiów 
wg indywidualnego toku, dopuszczenie do uczestniczenia 
w zajęciach oraz egzaminach osób pomagających studen-
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tom (tłumacze języka migowego, a także asystenci osób 
ruchowo niepełnosprawnych), możliwość przydzielenia opie-
kuna, wyznaczonego spośród pedagogów oraz wsparcie 
materialne w postaci stypendium specjalnego.

KONTAKT:
Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

e-mail: mmo@asp.wroc.pl

Akademia Muzyczna
Oferuje m.in. stypendia specjalne dla osób z niepełno-
sprawnością, możliwość przyznania indywidualnego planu 
studiów i programu kształcenia oraz realizację zajęć w do-
stosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 
budynkach.

KONTAKT:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

e-mail: pawel.cylulko@amuz.wroc.pl

Uniwersytet Medyczny
Oferuje studentom specjalne stypendia, których wysokość 
uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. Nie 
wszystkie budynki są przystosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową: w pełni przystosowany 
jest budynek Farmacji przy ul. Borowskiej 213 oraz bu-
dynek Wydziału Nauk o Zdrowiu, oba szpitale kliniczne, 
kamieniczka na Kurzym Targu, w pełni przystosowane 
będzie również Centrum Naukowej Informacji Medycznej 
(nowa Biblioteka). 
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KONTAKT:
Wybrzeże L. Pasteura 1
50-367 Wrocław 
tel. 691 522 343
e-mail:rzecznik@umed.wroc.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja 
Szkoła ma dostosowaną przestrzeń architektoniczną do 
potrzeb osób z uszkodzonym narządem ruchu. Studenci 
z niepełnosprawnością mogą uzyskać wsparcie o cha-
rakterze materialnym, dydaktycznym i psychologicznym 
w Akademickim Centrum Pomocy Psychologicznej WSZE. 
Uczelnia zakupiła specjalistyczny sprzęt komputerowy oraz 
tablice interaktywne, projektory multimedialne wraz z wypo-
sażeniem, ergonomiczne krzesła i elektrycznie regulowane 
stoły. Część zestawów komputerowych została zainstalowa-
na w bibliotece, część notebooków przeznaczonych jest do 
wypożyczenia,pozostały sprzęt jest do dyspozycji studentów 
niepełnosprawnych na terenie Uczelni.

KONTAKT:
Opiekun studentów z ograniczoną sprawnością

ul. Krakowska 56-62
50-425 Wrocław
tel. 71 377 21 00, 101
e-mail: anna.palega@edukacja.wroc.pl

Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu 
Uczelnia zarówno pod względem organizacyjnym, jak 
i dydaktycznym,tworzy warunki do studiowania osobom 
o różnym stopniu niepełnosprawności. Specjalne podjazdy 
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i winda wewnątrz budynku umożliwiają swobodne prze-
mieszczanie pomiędzy piętrami i dostęp do wszystkich 
sal wykładowych, komputerowych, dziekanatu, biblioteki, 
stołówki studenckiej, pomieszczeń sanitarnych. Zaplano-
wano także przygotowanie i udostępnienie odpowiedniej 
ilości miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
W bibliotece i laboratoriach komputerowych znajdują się 
stanowiska komputerowe w pełni przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych. 

KONTAKT:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 

ul. Ostrowskiego 22
53-238 Wrocław 
e-mail: iwona.wiak@handlowa.eu

Wyższa Szkoła Humanistyczna we Wrocławiu 
Uczelnia prowadzi wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu 
wspomagającego proces kształcenia dla studentów z nie-
pełnosprawnością. Do dyspozycji są między innymi powięk-
szalniki, specjalistyczny TrackBall, tablety. Wypożyczalnię 
prowadzi Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych. Istnieje także 
możliwość zgłoszenia indywidualnego zapotrzebowania na 
konkretny sprzęt do wykorzystania na zajęciach dydaktycz-
nych, który uczelnia może zakupić, a następnie wypożyczyć. 

KONTAKT:
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych WSH 

ul. Robotnicza 70B
tel. 71 783 38 28
53-608 Wrocław 
e-mail: ml@humanistyczna.pl
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Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
SWPS oferuje stypendia specjalne dla osób z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności. Ponadto niepełnosprawnym 
studentom SWPS przysługuje szereg innych uprawnień 
m.in. pomoc asystenta w sporządzaniu notatek, możliwość 
udostępnienia przenośnych urządzeń specjalistycznych, 
bezpłatnego kserowania notatek i materiałów dydaktycz-
nych, bezpłatne karty parkingowe, udogodnienia w bibliote-
ce, indywidualny tryb zdawania egzaminów i indywidualną 
organizację sesji.

KONTAKT:
Wydziałowy koordynator ds. studentów niepełnosprawnych

tel. 71 750 72 81
e-mail: ipietruszkiewicz@swps.edu.pl

Wyższa Szkoła Bankowa
Szkoła oferuje niepełnosprawnym studentom wsparcie 
materialne (stypendia specjalne), wsparcie edukacyjne 
realizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 
(BON) oraz wsparcie wolontariuszy działających w Centrum 
Wolontariatu Uczelni.

KONTAKT:
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

ul. Fabryczna 29-31, bud. A, p. 022
53-609 Wrocław
tel. 71 376 23 77
tel. kom. 889 765 633
e-mail: bon@wsb.wroclaw.pl
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Dolnośląska Szkoła Wyższa
W ofercie uczelni skierowanej do osób z niepełnospraw-
nością znajduje się m.in. wsparcie materialne – stypendia 
specjalne, pomoc ze strony tłumaczy języka migowego 
i asystentów edukacyjnych, zajęcia rehabilitacyjne i sporto-
we dostosowane do potrzeb, czy możliwość wypożyczenia 
specjalistycznego sprzętu umożliwiającego studiowanie.

KONTAKT:
Centrum wsparcia edukacyjnego studentów i doktorantów 
z niepełnosprawnością

ul. Wagonowa 9, pok. 3
53-609 Wrocław
tel. 71 358 27 24
e-mail: dorota.cwenar@dsw.edu.pl

Rzeczniczka studentów i doktorantów 
z niepełnosprawnością

ul. Wagonowa 9, pok. 3
53-609 Wrocław
e-mail: rzecznik.niepelnosprawnosc@dsw.edu.pl

Po zakończeniu edukacji

JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absol-
wentów niepełnosprawnych

Adresatami programu są osoby bezrobotne zarejestrowane 
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu z orzeczonym 
znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełno-
sprawności, które:

• nie ukończyły 25 roku życia lub
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• nie ukończyły 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od 
dnia ukończenia szkoły wyższej.

Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawo-
dowe młodym osobom niepełnosprawnym poprzez odbycie 
stażu i w konsekwencji zdobycie zatrudnienia. Osobom 
odbywającym staż w ramach programu „JUNIOR”, oprócz 
stypendium z tytułu odbywanego stażu wypłacanego ze 
środków Funduszu Pracy w wysokości 120% kwoty zasiłku 
dla bezrobotnych miesięcznie, dodatkowo udzielana jest 
comiesięczna pomoc ze środków PFRON w formie dofi nan-
sowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową 
w wysokości:

• 50% najniższego wynagrodzenia – dla osób nie-
pełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia 
niepełnosprawności,

• 40% najniższego wynagrodzenia – dla osób niepeł-
nosprawnych zaliczanych do umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności,

• 30% najniższego wynagrodzenia – dla osób niepeł-
nosprawnych zaliczanych do lekkiego stopnia niepeł-
nosprawności.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

ul. Gliniana 20-22, budynek A, pokój nr 411
tel. 71 770 17 48

„Aktywny samorząd” Moduł II dofi nansowanie lub 
refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na 
poziomie wyższym
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które 
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
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niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, oraz 
gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie 
rodzaju niepełnosprawności: zaświadczenie lekarskie, 
wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej 
z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo benefi -
cjentów programu w dostępie do edukacji.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Strzegomska 6, parter, pokój 25, 53-611 Wrocław
tel. 71 782 23 57
w godzinach od 7.45 do 14.45

 „Aktywny samorząd” Moduł I likwidacja barier 
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych z za-
burzeniami ruchu i percepcji wzrokowej, które mogą ubiegać 
się o dofi nansowanie ze środków PFRON kosztów:

• zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów 
oraz oprogramowania,

• szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub 
zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo benefi -
cjentów programu w życiu społecznym i zawodowym.
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GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław
parter, pokój 25
tel. 71 782 23 42

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, które 
w orzeczeniu zostały zakwalifi kowane do uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajęciowej:

• przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 
symbole przyczyny niepełnosprawności 01-U i 02-P 
i niezdolności do pracy,

• przy znacznym stopniu niepełnosprawności i zapisem 
o niezdolności do pracy – bez względu na symbol 
przyczyny niepełnosprawności.

Warsztaty prowadzą ogólne usprawnianie, rozwijają 
umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, 
w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych tech-
nik terapii zajęciowej, przygotowują do życia w środowisku 
społecznym, w szczególności poprzez rozwój umiejętności 
planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, 
decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umie-
jętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji 
fi zycznej i psychicznej, a także rozwijają podstawowe oraz 
specjalistyczne umiejętności zawodowe, umożliwiające 
późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktyw-
ności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia 
zawodowego.
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GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Warsztat Terapii Zajęciowej Dolnośląskie Stowarzyszenie 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja”

ul. Litomska 10,
53-641 Wrocław
tel. 71 354 44 39
e-mail: wtz.stawowa@ostoja.org.pl, wtzrobert@wp.pl
strona: www.ostoja.org.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej „Muminki”, 
Fundacja im. Brata Alberta

al. Jana Kasprowicza 28
51-137 Wrocław
tel. 71 352 75 25
e-mail: wtzmuminki@poczta.onet.pl
strona: www.wtzmuminki.wroclaw.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej „Wspólnota”, 
Fundacja im. Brata Alberta

ul. Smocza 4
51-520 Wrocław
tel. 71 347 29 76
e-mail: biuro@fundacja-wro.id.pl
strona: www.fundacja-wro.id.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej „U Ojca Damiana”, 
Fundacja im. Błogosławionego Ojca Damiana

ul. Snopkowa 5
52-225 Wrocław
tel. 71 373 04 70
e-mail: wtz.damian@gmail.com
strona: www.uojcadamiana.pl
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Zakłady Aktywności Zawodowej
Są tworzone w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności 
i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełno-
sprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie 
umysłowe lub chorobę psychiczną.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Litomska 10
53-641 Wrocław
tel. 71 354 64 22, faks 71 355 59 14
e-mail: biuro@zaz.wroclaw.pl
strona: www.zaz.wroclaw.pl
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Stomatologia
Osobom z niepełnosprawnościami przysługują świadczenia 
w takim samym zakresie, jak wszystkim ubezpieczonym 
z wyjątkiem:

• znieczulenia ogólnego przy wykonywaniu dentystycz-
nych świadczeń gwarantowanych,

• stosowania kompozytowych materiałów światłoutwar-
dzalnych do wypełnień,

które przysługują dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym 
do 16 roku życia oraz osobom ze znacznym lub umiarko-
wanym stopniem niepełnosprawności.

Refundacja zakupu sprzętu medycznego
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego możliwa jest refun-
dacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, np.:

• protez,
• aparatów,
• wózków inwalidzkich,
• lasek i kul,
• balkoników,
• obuwia ortopedycznego,
• pieluchomajtek,
• sprzętu stomijnego,
• cewników i worków do zbiórki moczu,
• wkłuć do osobistych pomp insulinowych,
• szkieł korekcyjnych.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, chirurg, orto-

peda, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reuma-
tolog i felczer ubezpieczenia zdrowotnego mogą wydać 
osobie niepełnosprawnej zlecenie refundacji zakupu 
sprzętu medycznego. Aby je uzyskać, należy udać się 
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z dokumentem zlecenia oraz dowodem osobistym do 
oddziału NFZ w celu potwierdzenia prawa do pełnej lub 
częściowej refundacji.

UWAGA!
Na podstawie obowiązujących przepisów od podatku 
od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby 
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw-
ności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby 
o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze 
schorzeniami narządów ruchu, nabywające na potrzeby 
własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, moto-
rowery, motocykle lub samochody osobowe.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
Centrum Obsługi Ubezpieczonych

ul. Dawida 2
50-527 Wrocław
tel. 71 797 91 94 (zaopatrzenie ortopedyczne)

NFZ określa:
• limit cenowy,
• wysokość refundacji wyrażoną w procentach,
• datę ważności zlecenia, (termin, w którym można 

dokonać zakupu i skorzystać z refundacji).
Refundowanego zakupu można dokonać jedynie w skle-

pie, który posiada umowę z NFZ. Osoba odbierająca po-
twierdza odbiór podpisem. Warto przedtem zwrócić uwagę, 
czy wpisana w III części zlecenia pełna nazwa wydawanego 
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produktu jest zgodna ze zleceniem lekarza oraz opisem na 
opakowaniu odbieranego wyrobu. Nie ma możliwości zwrotu 
kosztów poniesionych przed wystawieniem zlecenia i jego 
potwierdzeniem przez NFZ.

„Aktywny samorząd” Moduł I 
likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową
Osoby niepełnosprawne ubiegające się o takie dofi nan-
sowanie składają w wyznaczonych terminach wnioski do 
MOPS. Szczegółowe informacje w zależności od rodzaju 
potrzeby można uzyskać pod numerami telefonów:

• zakup/montaż oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu tel. 71 78 22 342,

• zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym 
tel. 71 78 22 339,

• utrzymanie sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym tel. 71 
78 2 23 42,

• zakup protezy kończyny, w której zastosowano no-
woczesne rozwiązania techniczne tel. 71 782 23 42,

• utrzymanie sprawności technicznej posiadanej pro-
tezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne tel. 71 782 23 42.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Strzegomska 6
parter pokój 25
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Ośrodki rehabilitacyjne we Wrocławiu

Fundacja „PROMYK SŁOŃCA” 
Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne

ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
tel. 71 782 77 77, 71 367 68 49, 71 367 05 44
strona: www.promykslonca.pl

„OPTI–MED” sp. z o.o. – NZOZ 
Poradnia rehabilitacyjna

ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
tel. 71 356 53 61
strona: www.opti-med.com.pl

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką – SP ZOZ
ul. Weigla 5
50-981 Wrocław
tel. 71 766 05 15, 71 766 04 50
strona: www.4wsk.pl

Centrum Medycyny Rękodzielnicza
ul. Rękodzielnicza 16
54-135 Wrocław
tel. 71 780 99 03
strona: www.promedis.pl

Centrum Medyczne „PRACTIMED” sp. z o.o. – NZOZ
ul. Pabianicka 25
53-339 Wrocław
tel. 71 798 36 55, 71 798 36 56
strona: www.practimed.com.pl
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„NA BISKUPINIE” sp. z o.o. – NZOZ
ul. Olszewskiego 21
51-642 Wrocław
tel. 71 348 30 81, 71 348 30 82
strona: www.nabiskupinie.zoz.wroc.pl

Ośrodek Medycyny „ZIEMO–VITA” sp. z o.o. – NZOZ
ul. Ziemowita 1/9
53-678 Wrocław
tel. 71 784 90 90
strona: www.ziemovita.pl

Karłowickie Centrum Medyczne 
„KAR–MED” sp. z o.o. – NZOZ

ul. Bończyka 20
51-138 Wrocław
tel. 71 325 50 01
strona: www.kar-med.pl

Wrocławskie Centrum SPA sp. z o.o. – NZOZ
ul. Teatralna 10/12
50-055 Wrocław
tel. 71 344 16 56 do 58, 71 341 07 23, 71 341 09 43
strona: www.spa.wroc.pl

Zakład Rehabilitacyjny Rydygiera – NZOZ
ul. Rydygiera 22/28
50-248 Wrocław
tel. 71 799 89 78

Ośrodek Opieki Zdrowotnej i Rehabilitacji „CELMED”
ul. Celtycka 15/17
54-153 Wrocław
tel. 71 351 11 62, 71 353 73 52
strona: www.celmed.pl
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Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna 
„PULSANTIS” sp. z o.o.

ul. Ostrowskiego 3
53-238 Wrocław
tel. 71 339 42 32
strona: www.pulsantis.com.pl

Spółdzielcze Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne 
„RESURS”

ul. Wita Stwosza 16
50-950 Wrocław
tel. 71 341 80 89, 71 342 52 78
strona: www.resurs.com.pl

Specjalistyczny Zakład Profi laktyczno-Leczniczy 
„PROVITA”

ul. Bierutowska 63
51-317 Wrocław
tel. 71 781 35 18, 71 325 14 68, 71 345 63 76
strona: www.szpl-provita.republika.pl

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca „MEDINET” 
sp. z o.o. – NZOZ

ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
tel. 71 320 94 01
strona: www.medinet.pl

Specjalistyczne Centrum Rehabilitacyjne 
„INTEGRA” – NZOZ

ul. Kamieńskiego 73a
51-124 Wrocław
tel. 71 327 01 83
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Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
tel. 71 774 77 04
strona: www.dobrzynska.wroc.pl

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital dla Szkół Wyższych 
im. prof. E. Szczeklika

ul. Chopina 5/7
51-609 Wrocław
tel. 71 372 94 05, 71 348 50 35
strona: www.rehabilitacja.wroclaw.pl

Zakład Opieki Zdrowotnej – Fabryczna
ul. Stabłowicka 125
54-062 Wrocław
tel. 71 354 31 69
strona: www.spzoz.wroc.pl

„Przychodnia Gaj” sp. z o.o. – NZOZ
ul. Krynicka 51
50-555 Wrocław
tel. 71 373 19 62, 71 373 19 63

Ośrodek Profi laktyki i Rehabilitacji „CREATOR” sp. z o.o. 
– NZOZ

ul. Lotnicza 37
54-154 Wrocław
tel. 71 362 02 02
strona: www.creator.wroc.pl

Rehabilitacja Ambulatoryjna „TERAPIA” s.c. – NZOZ
ul. Lotnicza 37
54-154 Wrocław
tel. 71 362 02 00
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„Otto-Prodent” Prywatna przychodnia 
lekarsko-rehabilitacyjna

ul. Kilińskiego 36
50-263 Wrocław
tel. 71 322 66 00, 71 792 60 65
strona: www.ottoprodent.pl

„AKSON” Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Urazach 
i Chorobach Kręgosłupa

ul. Bierutowska 23
51-317 Wrocław
tel. 71 799 89 70
strona: www.aksonaxis.org.pl

Centrum Kardiologiczne 
„PRO CORDE” sp. z o.o. – NZOZ

ul. Nowowiejska 64/66
50-315 Wrocław
tel. 71 322 60 08
strona: www.ckprocorde.pl

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” – SP ZOZ
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław
tel. 71 355 35 94
strona: www.neuropsychiatria.com

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka 
Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Traugutta 116
50-420 Wrocław
tel. 71 789 02 00
strona: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl
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„Przychodnia Kosmonautów” sp. z o.o. – NZOZ
ul. Horbaczewskiego 35
54-130 Wrocław
tel. 71 351 05 58
strona: www.kosmo.wroc.pl

Centrum Medycyny i Rehabilitacji 
„VILLA MEDICA” – NZOZ

ul. Boguszowska 61a
54-046 Wrocław
tel. 71 351 28 45

Centrum Usług Medycznych 
„PROXIMUM” sp. z o.o – NZOZ

ul. Żelazna 34
53-428 Wrocław
tel. 71 783 62 50, 71 783 62 65 do 67
strona: www.proximum.pl

MULTI-MED sp. z o.o. – NZOZ
pl. Świętego Macieja 2
50-244 Wrocław
tel. 71 798 99 41
strona: www.multi-med.eu

Stacja Opieki, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, 
Rehabilitacji, Opieki Paliatywnej Caritas 
Archidiecezji Wrocławskiej – NZOZ

ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław
tel. 71 327 13 00, 71 327 13 01
strona: www.wroclaw.caritas.pl
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Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek 
Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
tel. 71 355 67 19
strona: www.osrodek-pzg.pl

Polskie Centrum Zdrowia Instytut Medyczny
ul. Legnicka 61
54-203 Wrocław
tel. 71 369 93 60, 71 349 03 50
strona: www.pczim.pl

Przychodnia Przy Łowieckiej
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
tel. 71 323 17 03, 71 711 74 00
strona: www.emc-sa.pl

Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza przy Zakładzie 
Pracy Chronionej HAMMILTON CENTRUM sp. z o.o.

ul. Kamieńskiego 217
51-126 Wrocław
tel. 71 352 82 09

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
51-149 Wrocław
tel. 71 326 13 25 do 31, 71 325 03 56 do 59
strona: www.szpital.wroc.pl

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu
ul. Ołbińska 32
50-233 Wrocław
tel. 71 798 46 83, 71 798 46 00
strona: www.zoz-msw.pl
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„Zawidawie” – NZOZ
ul. B. Krzywoustego 290
51-312 Wrocław
tel. 71 344 91 00 do 02
strona: www.acz.pl

ORaToR Ośrodek Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci 
z Wadą Słuchu

ul. ks. H. Kołłątaja 32/9
Wrocław
tel. 71 796 73 67
strona: www.orator.org.pl/osrodek

Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej 
Sp. z o.o.

ul. F. Chopina 5/7
51-609 Wrocław
tel. 71 372 94 05
strona: www.rehabilitacja.wroclaw.pl

Niepubliczny Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Centrum 
Kompleksowej Rehabilitacji

ul. Krasińskiego 29/31
50-449 Wrocław,
tel. 71 798 49 30

Akademicki Szpital Kliniczny 
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław
tel.  71 733 11 00
strona: www.aszk.wroc.pl
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Międzyzakładowa Przychodnia Rehabilitacyjna 
przy Spółdzielni Inwalidów Usług Specjalistycznych

ul. Świętego Mikołaja 16/17
50-128 Wrocław 
tel. 71 343 18 16

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ORMED” 
Przychodnia Nr 1

ul. Wejherowska 28 bud. nr 4
53-659 Wrocław 
tel. 71 344 76 12

Centrum Rehabilitacji „INTEGRA”
ul. Olszewskiego 23b
51-642 Wrocław
tel. 71 348 36 81 

BMK Centrum Rehabilitacji
ul. Mińska 38
54-610 Wrocław
tel. 695 19 38 48
strona: www.bmk-cr.pl

Centrum Bobath
ul. Haukego-Bossaka 27
50-447 Wrocław
tel. 696 084-585, 517 845 884
strona: www.centrumbobath.pl

Ośrodek Dziecięcych Porażeń Mózgowych „Puchatek”
ul. Kozanowska 46
54-152 Wrocław
tel. 71 373 89 41
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Fundacja Na Rzecz Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej „Krzyś”

ul. Opolska 159
52-013 Wrocław
tel. 888 910 807, 606 739 325
e-mail: aga.wiatr@wp.pl
strona: www.fundacjakrzys.pl

Centrum Rehabilitacji
pl. Nowy Targ 28/410
50-141 Wrocław
tel. 73 01 70 866
strona: www.najtansza-rehabilitacja.pl

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny 
dla Dzieci Niepełnosprawnych

ul. Górnickiego 37a
50-337 Wrocław
tel. 71 322 12 24
strona: www.ostoja.org.pl

UWAGA!
Część wydatków ponoszonych w związku z rehabili-
tacją, zakupem leków lub ułatwieniem wykonywania 
czynności życiowych można odliczyć od dochodu 
w ramach ulgi rehabilitacyjnej (rozliczenie roczne PIT).





KULTURA
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Ulga w opłacie za wstęp do muzeów przysługuje osobom 
niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Dokumentem 
potwierdzającym uprawnienie do korzystania z ulgi jest 
legitymacja dokumentująca niepełnosprawność (stopień 
niepełnosprawności). Muzea mają obowiązek udostępniać 
bezpłatnie swoje kolekcje (dotyczy to wyłącznie wystaw 
stałych) przez jeden dzień w tygodniu. Wysokość ulgi oraz 
dzień wstępu bez opłaty ustala dla każdego muzeum jego 
dyrektor.

Panorama Racławicka, Muzeum Narodowe 
i Muzeum Etnografi czne
Osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom przysługuje 
prawo do zakupu biletu ulgowego w cenie 18 zł, który 
upoważnia również do zwiedzenia Muzeum Narodowego 
i Muzeum Etnografi cznego. Bilet można wykorzystać do 
końca roku, w którym został zakupiony.

Dostosowanie do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo
Panorama Racławicka i główny budynek Muzeum Narodo-
wego są przystosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych ruchowo. Obiekty nie mają żadnych barier architek-
tonicznych.

Dostosowanie do potrzeb osób 
z dysfunkcjami sensorycznymi
Panorama Racławicka
Osoby niewidome i niedowidzące mogą wysłuchać bardzo 
szczegółowego opisu obrazu na wypożyczanych palm-
topach lub, w przypadku wycieczek zorganizowanych, 
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z głośników znajdujących się na platformie widokowej. Po 
wcześniejszym powiadomieniu istnieje również możliwość 
zamówienia przewodnika z językiem migowym.

Muzeum Narodowe
Wystawa stała „Polska Sztuka Współczesna” prezentowana 
na poddaszu muzeum jest przystosowana do zwiedzania 
przez osoby z dysfunkcją wzroku. Na oznaczonej trasie 
znajdują się stanowiska z wypukłymi punktami oraz stojaki 
z reliefami wybranych dzieł i eksponatów. Dzięki audio-
przewodnikowi można odsłuchać opisów dzieł oraz opisów 
poszczególnych odcinków trasy. Dostępne są również opisy 
w alfabecie Braille’a.

Po wcześniejszym powiadomieniu istnieje możliwość 
zamówienia przewodnika z językiem migowym.

KONTAKT:
Panorama Racławicka Oddział Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu

ul. Purkyniego 11
50-155 Wrocław
strona: www.panoramaraclawicka.pl

Muzeum Narodowe
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
strona: www.mnwr.art.pl

Muzeum Etnografi czne
ul. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław
strona: www.muzeumetnografi czne.pl
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Muzeum Poczty i Telekomunikacji
W budynku jest winda. Osobom niepełnosprawnym wraz 
z opiekunami przysługują bilety ulgowe. W niedzielę wstęp 
jest bezpłatny. Muzeum oferuje oprowadzanie z przewod-
nikiem posługującym się językiem migowym.  

Muzeum Poczty i Telekomunikacji
ul. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław
tel. 71 346 95 84
strona: www.muzeum.wroclaw.pl

Teatr Polski
Wszystkie sceny Teatru Polskiego we Wrocławiu są przysto-
sowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, 
a wybrane spektakle są realizowane z audiodeskrypcją 
i tłumaczeniem migowym oraz napisami. Informacje na 
ten temat można znaleźć w aktualnym programie oraz na 
stronie internetowej teatru. Osoby chcące skorzystać z au-
diodeskrypcji mogą użyć własnego telefonu komórkowego 
z radiem i zestawem słuchawkowym albo przenośnych 
odbiorników radiowych z słuchawkami. W razie potrzeby 
odpowiedni zestaw można wypożyczyć w kasie teatru.

Teatr Polski we Wrocławiu
ul. G. Zapolskiej 3
50-032 Wrocław
tel. 71 316 07 77, 71 316 07 78
strona: www.teatrpolski.wroc.pl
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Wrocławski Teatr Lalek
Budynek teatru jest dostosowany do potrzeb osób mają-
cych trudności z poruszaniem się – posiada windę i toalety 
przystosowane dla osób poruszających się na wózkach.

Wrocławski Teatr Lalek
pl. Teatralny 4
50-051 Wrocław
tel. 71 335 49 01
strona: www.teatrlalek.wroclaw.pl

Opera Wrocławska
Budynek Opery Wrocławskiej jest w pełni przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opiekunowie grup 
mają specjalne ulgi przy zakupie biletów. Pracownicy opery 
zostali przeszkoleni w zakresie pomocy i opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi.

Opera Wrocławska
ul. Świdnicka 35
50-066 Wrocław
tel. 71 344 57 79, 71 370 88 18
strona: www.opera.wroclaw.pl

Teatr Arka
Część aktorów występujących w Teatrze Arka to osoby 
niepełnosprawne. Teatr Arka za swoją działalność został 
uhonorowany licznymi nagrodami, m. in. Europejską Nagro-
dą Obywatelską, przyznawaną przez Parlament Europejski 
za nadzwyczajne osiągnięcia.
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Teatr Arka
ul. Mennicza 3
50-057 Wrocław (wejście od ul. Świdnickiej 28)
tel. 71 723 78 03
e-mail: teatr@teatrarka.pl
strona: www.teatrarka.pl

Narodowe Forum Muzyki
Na każdy koncert kasa Narodowego Forum Muzyki 
wydaje dwie bezpłatne karty wstępu dla osób niepełno-
sprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Konieczna jest uprzednia rezerwacja. Osobie niepełno-
sprawnej i jej opiekunowi przysługuje prawo do biletu 
ulgowego.

Narodowe Forum Muzyki
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19
50-044 Wrocław
strona: http://nfm.wroclaw.pl

Teatr Muzyczny Capitol
Na każdy spektakl organizatorzy przewidzieli po 2 miejsca 
dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, płatne 
w cenie biletu I strefy. Opiekun osoby na wózku otrzymuje 
bilet z numerem miejsca na widowni w cenie 1 zł. Przy 
rezerwacji / zakupie miejsc należy wcześniej skontaktować 
się z Biurem Obsługi Widzów 71 789 04 51.

Teatr Muzyczny Capitol
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław
strona: www.teatr-capitol.pl
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Centrum Kultury Wrocław-Zachód
Centrum bezpłatnie udostępnia posiadane skrypty audiode-
skrypcji (lista dostępnych skryptów na stronie internetowej) 
oraz organizuje w ramach projektów projekcje fi lmowe 
i spektakle teatralne wzbogacane audiodeskrypcją. Oferuje 
też bezpłatny udział w warsztatach tworzenia audiodeskryp-
cji. Centrum jest również w pełni przystosowane do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością ruchową.

Centrum Kultury Wrocław Zachód
ul. Chociebuska 4-6
54-433 Wrocław
tel./ faks: 71 354 46 60
e-mail: biuro@ckwz.art.pl
strona: www.ckwz.art.pl

Centrum Kultury AGORA
Obiekt jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością fi -
zyczną: posiada podjazdy dla wózków, niskie progi, szerokie 
drzwi, windę, dostosowaną toaletę i miejsca parkingowe dla 
osób niepełnosprawnych. 

Centrum Kultury Agora
ul. Serbska 5a
51-111 Wrocław
tel. 71 325 14 83, 71 326 15 31
strona: www.ckagora.pl

Kina
Bogatą ofertę projekcji fi lmów z audiodeskrypcją można 
znaleźć w Centrum Kultury Wrocław-Zachód. Ponadto 
w niektórych kinach można uczestniczyć w specjalnych 
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pokazach fi lmowych z audiodeskrypcją. Informacje na ten 
temat można znaleźć na stronach internetowych kin oraz 
w prasie.

Dolnośląskie Centrum Filmowe
Kino posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych (wyzna-
czone miejsca dla osób na wózkach w każdej sali – w sumie 
15, podjazdy, toalety i windę).

Dolnośląskie Centrum Filmowe
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
tel. 71 793 79 00
strona: www.dcf.wroclaw.pl

Multikino
W całej sieci kin Multikino osoba niepełnosprawna może 
nabyć bilet ulgowy na podstawie okazania dokumentu (za-
świadczenia, legitymacji) potwierdzającego niepełnospraw-
ność. Opiekunowi osoby niepełnosprawnej nie przysługuje 
prawo do ulgi. Kina są przystosowane do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową.

Wrocław Arkady
ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław
tel. 71 758 32 10

Wrocław Pasaż Grunwaldzki
ul. Plac Grunwaldzki 22
50-363 Wrocław
tel. 71 756 29 10
strona: www.multikino.pl/pl/w-kinie
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Cinema City
Kino posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych: 
winda do lobby kinowego, specjalne miejsca na każdej 
z sal kinowych, osobna toaleta z udogodnieniami dla osób 
niepełnosprawnych oraz możliwość wejścia do kina z psem 
przewodnikiem.

Cinema City Korona
ul. Krzywoustego 126c
51-421 Wrocław
71 323 60 00
strona: www.cinema-city.pl/Korona

Kino Nowe Horyzonty
Obiekt jest w pełni dostosowany dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych: posiada windę, specjalne miejsca na salach 
kinowych i toalety z udogodnieniami dla osób niepełno-
sprawnych ruchowo.

Kino Nowe Horyzonty
ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21
50-077 Wrocław
rezerwacja telefoniczna: 71 78 66 566
strona: www.kinonh.pl

Kino Helios
Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością ruchową.

Helios Magnolia Park
ul. Legnicka 58, 54-204 Wrocław
rezerwacja telefoniczna: 71 355 53 55
strona: www.helios.pl/3,Wroclaw/StronaGlowna
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Centrum Poznawcze
Miejsce prezentuje w interaktywny sposób historię Hali 
Stulecia, genezę jej powstania i przemian na przestrzeni lat 
oraz architektoniczne projekty przyszłości, realizuje również 
pokaz widowiska światła i dźwięku „O(Omicron)”, wykonany 
techniką videomappingu. Obiekt jest w pełni dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza osób 
z dysfunkcją wzroku – Centrum udostępnia czytniki Braille-
’a i audioprzewodniki. Osoby niepełnosprawne korzystają 
z biletów ulgowych, opiekunowie osób niepełnosprawnych 
nie płacą za wstęp.

Centrum Poznawcze Hali Stulecia
ul. Wystawowa 1
 51-618 Wrocław
 tel. 71 347 50 47
 tel. 71 347 51 51
rezerwacja@halastulecia.pl
strona: www.centrumpoznawcze.pl

Miniaturowe modele architektoniczne
Dzięki wykonanym z brązu reliefom osoby z dysfunkcją 
wzroku mogą poznać najsłynniejsze budynki miasta: Operę 
Wrocławską, ratusz, katedrę św. Jana Chrzciciela, kościół 
garnizonowy pw. św. Elżbiety oraz budynek Thespian. 
Miniatury umieszczone są przed swoimi oryginalnymi 
odpowiednikami na postumentach na wysokości umoż-
liwiającej dostęp osobom poruszającym się na wózkach 
inwalidzkich i dzieciom. Miniatury uzupełnione są opisami 
w języku Braille’a.
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Park Miniatur
Osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom przysługuje 
bilet ulgowy.

Park Miniatur
ul. Wróblewskiego 9
51-627 Wrocław
strona: www.krainaminiatur.pl/park-miniatur-wroclaw

Biblioteki
We Wrocławiu funkcjonują biblioteki, które są przystoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych z ograniczoną 
mobilnością. Większość fi lii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
prowadzi usługę dostarczania do domu książek, czasopism 
i kaset osobom chorym i niepełnosprawnym.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław
tel./faks (71) 364 69 68
e-mail: mbp00@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 1
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław
tel. 71 347 12 70
e-mail: mbp01@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 3
ul. Morelowskiego 43
52-429 Wrocław
tel. 71 347 12 78
e-mail: mbp03@biblioteka.wroc.pl
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Filia nr 4
ul. Wieczysta 105
50-550 Wrocław
tel. 71 364 69 70
e-mail: mbp04@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 6
ul. Lwowska 21
53-515 Wrocław
tel. 71 364 69 65
e-mail: mbp06@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 7
ul. Suwalska 3
54-104 Wrocław
tel. 71 712 00 13
e-mail: mbp07@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 9
ul. Wielkopolska 16
54-027 Wrocław
tel. 71 354 72 72
e-mail: mbp09@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 10
ul. Jelenia 7
54-231 Wrocław
tel. 71 354 72 70
e-mail: mbp10@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 16
ul. Kolista 17
54-151 Wrocław
tel. 71 354 72 75
e-mail: mbp16@biblioteka.wroc.pl
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Filia nr 17
ul. Gałczyńskiego 8
52-214 Wrocław
tel. 71 368 74 02
e-mail: mbp17@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 18
ul. Grabiszyńska 236a
53-236 Wrocław
tel. 71 364 69 62
e-mail: mbp18@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 20
ul. Majakowskiego 34/1a
54-317 Wrocław
tel. 71 354 72 60
e-mail: mbp20@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 22
ul. Chociebuska 8-10
54-433 Wrocław
tel. 71 354 72 67
e-mail: mbp22@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 23
ul. bulwar Ikara 29-31
54-129 Wrocław
tel. 71 354 72 64
e-mail: mbp23@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 25
pl. Staszica 15
50-223 Wrocław
tel. 71 326 60 69
e-mail: mbp25@biblioteka.wroc.pl
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Filia nr 40
ul. Przybyszewskiego 59
51-151 Wrocław
tel. 71 325 58 25
e-mail: mbp40@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 42
ul. Serbska 5 a
51-113 Wrocław
tel. 71 326 60 72
e-mail: mbp42@biblioteka.wroc.pl

Filia nr 44 (Aleph)
ul. Powstańców Śl. 210
53-140 Wrocław
tel. 71 347 12 60
e-mail: mbp44@biblioteka.wroc.pl

MULTICENTRA
Oferują zajęcia dla dzieci, które chcą rozwijać swoje zdolno-
ści techniczne w oparciu o zasoby multimedialne. Realizują 
warsztaty dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych 
i prowadzą zajęcia indywidualne i rodzinne w czasie wolnym 
od nauki i w weekendy. Oba budynki Multicentrum są w pełni 
przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Multicentrum
pl. Teatralny 5
50-051 Wrocław
tel. 71 326 60 61
e-mail: multicentrum@biblioteka.wroc.pl
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Multicentrum 2
ul. Powstańców Śl. 210
53-140 Wrocław
tel. 71 364 69 66
e-mail: multicentrum2@biblioteka.wroc.pl

MEDIATEKA
Biblioteka, która oprócz książek oferuje także fi lmy DVD 
i BLU-RAY, płyty muzyczne, audiobooki, gry planszowe oraz 
elektroniczne programy edukacyjne. Ma również dostęp do 
elektronicznej bazy książek – ebooków.

Plac Teatralny 5, 50-051 Wrocław
tel. 71 347 12 68, 71 347 12 82
e-mail: mediateka@biblioteka.wroc.pl



SPORT I REKREACJA
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Dystrybucja biletów na wydarzenia sportowe

Piłka nożna i koszykówka
Dystrybucją bezpłatnych biletów na mecze WKS Śląsk 
Wrocław dla osób niepełnosprawnych zajmuje się Klub 
Kibiców Niepełnosprawnych. Zgłoszenia zawierające dane 
osoby niepełnosprawnej oraz ewentualnego opiekuna – je-
śli jest wymagany – tj. imię, nazwisko, PESEL, krótki opis 
niepełnosprawności, przyjmowane są drogą mailową na 
adres mfi tas@slaskwroclaw.pl oraz pod numerem telefonu 
792 93 00 94.

Żużel
Bilety na mecze WTS Sparta Wrocław dla kibiców niepełno-
sprawnych można otrzymać zgłaszając się do Bartłomieja 
Skrzyńskiego – Rzecznika Miasta Wrocławia ds. Osób 
Niepełnosprawnych.

Osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
w sezonie 2014 przysługiwał:

• bezpłatny wstęp (w tym dla jednego opiekuna),
• przepustka samochodowa na parking dla osób nie-

pełnosprawnych (dla kibiców poruszających się na 
wózkach inwalidzkich).

KONTAKT:
tel. 71 777 86 99 (Sekretariat Wydziału Zdrowia 
i Spraw Społecznych)
e-mail: bartłomiej.skrzynski@um.wroc.pl

Siatkówka
Osobom niepełnosprawnym przysługują darmowe bilety na 
mecze Impel Wrocław.
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Szczegółowe informacje: www.impelwroclaw.pl
Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane są na 

adres mailowy: kontakt@impelwroclaw.pl

Audiodeskrypcja na stadionach
Dla osób z dysfunkcją wzroku Fundacja na rzecz Rozwoju 
Audiodeskrypcji Katarynka we współpracy z Urzędem Miej-
skim Wrocławia prowadzi audiodeskrypcję meczy piłki nożnej 
i koszykowej WKS Śląska Wrocław (na Stadionie Miejskim 
oraz w Hali Orbita) oraz meczy żużlowych na Stadionie 
Olimpijskim. Aby wysłuchać relacji, na 10 minut przed roz-
poczęciem meczu odbiornik radiowy lub telefon komórkowy 
z radiem należy nastawić na częstotliwość 94,5 fm.

Obiekty sportowe

Stadion Miejski
Stadion dysponuje specjalnymi 102 miejscami dla osób z nie-
pełnosprawnością ruchową (na podwyższeniach) oraz osób 
asystujących; dodatkowo w barach stadionowych znajdują się 
stoliki z obniżonymi blatami. Na promenadzie stadionu – przy 
bramie głównej od ul. Lotniczej – umiejscowione zostały, de-
dykowane specjalnie osobom z dysfunkcją wzroku, miniatury 
stadionów – wrocławskiego, poznańskiego, gdańskiego oraz 
warszawskiego wraz z opisem w języku Braille’a.

KONTAKT:
Stadion Miejski

ul. Śląska 1
54-145 Wrocław
strona: www.stadionwroclaw.pl
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Wrocławski Park Wodny – Aquapark
Obiekt przystosowany jest do potrzeb osób niepełno-
sprawnych (zarówno sam basen, jak i szatnie, i toalety) 
oraz dysponuje własnymi wózkami dla osób z dysfunkcją 
narządu ruchu.

Osobom z niepełnosprawnością przysługują bilety ulgo-
we; w przypadku osób wymagających stałej opieki drugiej 
osoby, opiekun lub asystent takiej osoby ma darmowy wstęp.

KONTAKT:
Wrocławski Park Wodny S.A.
ul. Borowska 99
50-558 Wrocław
tel. 71 771 15 11
strona: www.aquapark.wroc.pl

Centra Redeco
Wszystkie obiekty – baseny, hale oraz zaplecze sanitarne 
(szatnie, toalety) są dostępne dla osób niepełnosprawnych. 
Ponadto w Centrum Tenisowym od dwóch lat rozgrywany 
jest Międzynarodowy Turniej Tenisa na wózkach – Wrocław 
Cup, który organizuje Dolnośląskie Stowarzyszenie Spor-
towców Niepełnosprawnych AKTYWNI. Więcej o turnieju: 
http://www.wroclawcup.com/.

KONTAKT:
Centrum Basenowo-Sportowe Redeco

ul. Rogowska 52A
54-440 Wrocław
tel. 71 359 77 77, 71 357 63 59
e-mail: biuro@redeco.pl
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Centrum Tenisowe Redeco
ul. Gen. J. Hallera 81a
53-325 Wrocław
tel. 71 338 09 73, 71 338 09 74
e-mail: tenis@redeco.pl

Centrum Squasha Redeco
ul. Strzegomska 210-212
54-432 Wrocław
tel. 71 722 41 71, 71 722 41 72
e-mail: squash@redeco.pl
strona: www.redeco.pl

Wrocławskie Centrum Rekreacji 
i Sportów Wodnych
Wrocławskie Centrum Rekreacji i Sportów Wodnych Wro-
cławskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego  „ŻEGLARZ” 
oferuje prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób nie-
pełnosprawnych.

KONTAKT:
Wrocławskie Centrum Rekreacji i Sportów Wodnych

ul. Borowska 1-3
pok. nr. 27, II piętro (Dolnośląska Federacja Sportu)
tel./faks: 71 343 56 65
e-mail: biuro@wrozz.wroclaw.pl
strona: www.wrozz.wroclaw.pl

Ogrody Doświadczeń – Humanitarium
Wystawa jest w pełni przystosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Bilety ulgowe przysługują osobom niepeł-
nosprawnym po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności 
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oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepeł-
nosprawnej; w przypadku osób z orzeczonym znacznym 
stopniem niepełnosprawności zakupienie biletu upoważnia 
do wejścia z asystentem osoby niepełnosprawnej.

Osobom z niepełnosprawnością (po okazaniu orzecze-
nia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub 
legitymacji osoby niepełnosprawnej) przysługuje bilet ulgo-
wy. W przypadku osób z orzeczonym znacznym stopniem 
niepełnosprawności zakup biletu upoważnia do wejścia 
z asystentem osoby niepełnosprawnej.

KONTAKT:
Humanitarium
Kampus Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

ul. Stabłowicka 147A, 54-066 Wrocław
tel. 71 734 70 00
info@humanitarium.pl
strona: www.humanitarium.eu

Ogród Zoologiczny
Ogród Zoologiczny został przystosowany do potrzeb osób 
z dysfunkcją wzroku. W Punkcie Obsługi Klienta przy kasach 
ZOO można wypożyczyć tablety z nawigacją i specjalną 
aplikacją, które poprowadzą ustaloną trasą, a dzięki kodom 
QR umieszczonym na tabliczkach przy wybiegach można 
wysłuchać opowieści o danym mieszkańcu zoo, poznać jego 
zwyczaje i wygląd. Aplikację można również pobrać bezpłatnie 
ze strony Zoo na własny telefon z systemem android. Czas 
spaceru po trasie z audiodeskrypcją to ok. 70 minut. W pla-
nach jest przygotowanie audio deskrypcji nowego obiektu 
znajdującego się na terenie ZOO: Afrykarium. W czwartek 
osoba posiadająca orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stop-
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niu Niepełnosprawności lub legitymację osoby niepełnospraw-
nej oraz jej opiekun mogą nabyć bilet ulgowy do ZOO.

KONTAKT:
ZOO Wrocław sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
tel. +48 71 348 30 24, faks. +48 71 348 37 68
strona: www.zoo.wroclaw.pl

Ogród Botaniczny
Wstęp wolny dla osób niepełnosprawnych z orzeczonym 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (po 
okazaniu odpowiednich dokumentów) oraz ich opiekunów.

KONTAKT:
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Henryka Sienkiewicza 23
50-335 Wrocław
tel. 71 322 59 57, faks 71 322 44 83
e-mail: obuwr@biol.uni.wroc.pl
strona: www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl

Ogród Japoński
Osobom niepełnosprawnym przysługują bilety ulgowe.

KONTAKT:
Ogród Japoński

ul. Mickiewicza, 51-618 Wrocław
tel. 71 328 66 11
e-mail: kontakt@ogrod-japonski.wroclaw.pl
strona: www.ogrod-japonski.wroclaw.pl



ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 
WE WROCŁAWIU
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AXIS Stowarzyszenie Pomocy Dla Chorych 
Po Urazie Rdzenia Kręgowego

ul. Bierutowska 23
51-317 Wrocław
tel. 71 789 89 70
faks: 71 789 89 70
e-mail: aksonaxis@wp.pl, axis_zarzad@wp.pl
strona: www.aksonaxis.pl

Zrzesza osoby po urazie rdzenia kręgowego, rodziny, opie-
kunów oraz osoby działające w ruchu rehabilitacji.

Dolnośląska Fundacja Przyjaciele
ul. Ołbińska 32, lok. 53
50-233 Wrocław
tel. 71 780 00 06
faks: 71 780 00 06
e-mail: kontakt@fundacjaprzyjaciele.pl
strona: www.fundacjaprzyjaciele.pl

Celem Fundacji jest szeroko pojęte działanie na rzecz dzieci 
i osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
ul. Lotnicza 37
54-154 Wrocław
tel. 71 344 03 23
tel./faks: 71 342 89 65
e-mail: dolfroz@dolfroz.pl
strona: www.dolfroz.pl

Celem Fundacji jest działalność charytatywna na rzecz 
ogółu społeczności oraz udzielanie pomocy w rozwijaniu 
ochrony zdrowia.
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Dolnośląski Instytut Doradczy DID
ul. Perkusyjna 25A, lok. 3
51-531 Wrocław
e-mail: stowarzyszenie@did.edu.pl
strona: www.dit.edu.pl

Działanie na rzecz lokalnych społeczności, szkolenia dla 
studentów, osób niepełnosprawnych, pracowników dolno-
śląskich fi rm i organizacji publicznych, wydawanie literatury 
poruszającej tematykę niepełnosprawności.

Dolnośląskie Forum Integracyjne
ul. Odolanowska 11
53-216 Wrocław
e-mail: biuro@dfi .org.pl
strona: www.dfi .org.pl

Działalność skierowana m.in. na zwiększanie poziomu in-
tegracji społecznej, aktywizacji obywatelskiej, inicjowanie 
i realizowanie zadań służących poprawie sytuacji dzieci 
i młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci 
z Fenyloketonurią

ul. Orzechowa 103, lok. 4
50-540 Wrocław
tel. 71 783 98 45, 607 176 400
e-mail: rlang@o2.pl
strona: www.pkuwroc.pl

Działalność na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych 
chorych na fenyloketonurię (PKU).
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Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywnej 
Rehabilitacji „ART”

ul. Grabiszyńska 89
53-503 Wrocław
tel. 71 784 57 37, 609 887 642
faks: 71 784 57 37
e-mail: dolsar_art@interia.pl
strona: www.dolsarart.org.pl/art

Działalność na rzecz osób z doświadczeniem choroby 
psychicznej.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Autyzmu
ul. Lelewela 13, lok. 6
53-505 Wrocław
tel. 71 342 72 08
e-mail: autyzm7@o2.pl
strona: www.autyzm.wroclaw.pl

Działania mające na celu zmianę sytuacji osób z autyzmem 
w zakresie zapewnienia im realnej możliwości uczestnictwa 
w życiu społecznym oraz stworzenia szansy na godne i spo-
łecznie użyteczne życie w atmosferze szacunku i zrozumienia.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Z Zespołem Downa „Razem”

ul. Syrokomli 30, lok. 2
51-141 Wrocław
tel. 601 776 650
e-mail: kontakt@stowarzyszenie-razem.org
strona: www.stowarzyszenie-razem.org

Działanie na rzecz i w interesie osób niepełnosprawnych, 
w szczególności dzieci i młodzieży z zespołem Downa.
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Dolnośląskie Stowarzyszenie Na Rzecz 
Upowszechniania Kultury I Sztuki 
Osób Niepełnosprawnych „Widnokrąg”

ul. Powstańców Śląskich 141, lok. 8
53-317 Wrocław
tel. 601 053 232
e-mail: biuro@widnokrag.org
strona: www.widnokrag.org

Misją Stowarzyszenia jest upowszechnianie kultury i sztuki 
osób niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i mło-
dzieży.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy 
Chorym Na Łuszczycę i ŁZS

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel. 661 805 567, 509 695 743 (po godz. 17.00), 
693 692 702
e-mail: biuro@luszczyca.wroclaw.pl
strona: www.luszczyca.wroclaw.pl/index.php

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na 
rzecz chorych na łuszczycę oraz ich rodzin.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja”

ul. Stawowa 1A
50-015 Wrocław
tel./faks: 71 344 78 02
e-mail: sekretariat@ostoja.org.pl
strona: www.ostoja.org.pl/
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Działalność na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
i ich rodzin m.in. poprzez działalność Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Edukacyjnego, Środowiskowego Domu Samopomocy 
oraz Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Dzieci I Młodzieży Z Wadami Słuchu „Sonorus”

Ośrodek PZG
ul. Braniborska 2, lok. 10
53-680 Wrocław

Siedziba:
ul. Krępicka 27 lok. 2
54-018 Wrocław
tel. 505 459 549
e-mail: stowarzyszenie@sonorus.wroclaw.pl
strona: www.sonorus.wroclaw.pl

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz 
ich rodzin.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców 
Niepełnosprawnych „AKTYWNI”

ul. Katowicka 7 lok. 1
52-022 Wrocław
tel. 661 654 188, 605 266 525
e-mail: m.nowak@wroclawcup.com, 
jacekwierdak@op.pl, dariusz.sycz.wroclaw@wp.pl

Stowarzyszenie zrzesza sportowców z niepełnosprawno-
ściami.
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Fundacja „KAIROS”
ul. Sępia 2-6,
53-143 Wrocław
tel. 717 242 263
faks: 717 242 264
e-mail: marta.lopuch@gmail.com, 
r.rybotycki@fundacjakairos.org
strona: www.fundacjakairos.org/pl

Pomoc osobom w trudnych sytuacjach życiowych, promocja 
edukacji i rozwoju osobistego.

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom Z Chorobą 
Nowotworową”

ul. O. Bujwida 42
50-368 Wrocław
tel./faks: 71 372 36 09
e-mail: fundacja@naratunek.org
strona: www.naratunek.org

Pomoc dla dzieci chorych na nowotwory, zapewnienie 
wszechstronnego wsparcia pacjentom Kliniki Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu.

Fundacja „Na Ratunek Dzieciom 
Z Dolnego Śląska”

ul. Chorwacka 76, lok. 1
51-107 Wrocław
tel. 502-136-038
e-mail: krzysztof.fundacja@op.pl
strona: www.naratunekdzieciom.pl
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Celem fundacji jest pomaganie dzieciom i młodzieży nie-
pełnosprawnej i wykluczonej społecznie.

Fundacja „Opieka i Troska”
ul. Kiełczowska 43, bud. 6
51-315 Wrocław
tel. 71 794 78 91
e-mail: opiekaitroska@opiekaitroska.pl
strona: www.opiekaitroska.pl

Wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
m.in. poprzez prowadzenie popołudniowej świetlicy dla 
dzieci w wieku wczesnoszkolnym a także zajęcia terapeu-
tyczne dorosłych z doświadczeniem choroby psychicznej, 
programy wsparcia dla kobiet i imprezy charytatywne.

Fundacja „Potrafi ę Pomóc” Na Rzecz Dzieci 
Niepełnosprawnych Z Wadami Rozwojowymi

ul. Dworcowa 14, lok. 5
50-456 Wrocław
Adres do korespondencji:
ul. Cybulskiego 35H,
50-205 Wrocław
tel. 509 68 53 28
e-mail: fundacja@potrafi epomoc.org.pl
strona: www.potrafi epomoc.org.pl

Prowadzenie ośrodka opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla 
dzieci niepełnosprawnych z wadami rozwojowymi oraz 
przedszkola integracyjnego.
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Fundacja „PozyTYwka”
ul. Gajowicka 164, lok. 1
53-150 Wrocław
tel. 71 338 30 03
faks: 71 361 04 77
e-mail: biuro@fundacjapozytywka.org.pl
strona: www.fundacjapozytywka.org.pl

Pomoc psychologiczna i psychoedukacja.

Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław
tel. 71 782 77 77 w. 30
faks: 71 782 77 77 w. 40
e-mail: fundacja@promykslonca.pl
strona: www.promykslonca.pl

Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej 
niepełnosprawnością, prowadzenie centrum diagnostyki 
i rehabilitacji, żłobka i przedszkola integracyjnego.

Fundacja „Spokojna Jesień”
ul. Hercena 13
50-453 Wrocław
tel. 71 78 67 068, 530 371 195
e-mail: biuro@spokojnajesien.org
strona: www.spokojnajesien.org

Pomoc ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym, 
osobom zaburzonym psychicznie oraz osobom starszym.
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Fundacja „Wrocławskie Hospicjum Dla Dzieci”
ul. Jedności Narodowej 47/47a, lok. 49a
50-260 Wrocław
tel. 71 367 51 09
faks: 71 72 42 069
e-mail: fundacja@hospicjum.wroc.pl
strona: www.hospicjum.wroc.pl

Opieka nad dziećmi przewlekle i nieuleczalnie chorymi, 
pozyskiwanie środków na działalność hospicjum zajmu-
jącym się opieką paliatywną nad pacjentami chorującymi 
na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu, postępujące 
i prowadzące do śmierci choroby.

Fundacja Alzheimerowska
ul. Pasteura 10, 50-367 Wrocław
tel. 71 784 15 85,
faks. 71 784 16 02
e-mail: fundalzh@ak.am.wroc.pl
strona: www.info.am.wroc.pl/alzheimer

Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie 
promowania właściwej organizacji i wspomagania leczenia 
choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych.

Fundacja Aktywizacja
pl. Strzelecki 25
50-224 Wrocław
tel. 511 944 246
e-mail: wroclaw@idn.org.pl
strona: www.aktywizacja.org.pl

Aktywizacja społeczna, zawodowa oraz integracja społecz-
na osób niepełnosprawnych.
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Fundacja Dobroczynności
ul. św. Józefa 1, lok. 3
50-329 Wrocław
tel. 71 321 28 35
e-mail: dobro@archidiecezja.wroc.pl
strona: www.dobro.archidiecezja.wroc.pl

Wspieranie i prowadzenie działalności dobroczynnej na 
rzecz sierot, osób starszych, chorych i pozostających bez 
pomocy, oraz bezdomnych i bezrobotnych, ofi ar wojen, 
kataklizmów i klęsk żywiołowych, prowadzenie działalności 
opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci opóźnionych w roz-
woju i potrzebujących pomocy.

Fundacja Dobrze Że Jesteś
tel. 793 500 222
e-mail: karolina.baj@dobrzezejestes.pl
strona: www.dobrzezejestes.pl

Pomoc ludziom chorym hematologicznie i onkologicznie.

Fundacja Dolnośląskie Centrum 
Psychoonkologii I Rehabilitacji

ul. Piłsudskiego 34 A
50-033 Wrocław
tel. 510 395 555, 605 288 369, 504 163 674, 
727 902 894
e-mail: fundacja@dcpir.pl
strona: www.dcpir.pl

Realizuje ogólnopolski program Akademii Walki z Rakiem, 
wspiera chorych na raka i ich najbliższych w ramach bez-
płatnych, indywidualnych lub grupowych spotkań.
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Fundacja Dr Clown
Pełnomocnik we Wrocławiu: Gabriela Mazurek
tel. 502 108 395
e-mail: gabriela.mazurek@drclown.pl
strona: www.drclown.pl

Pomoc chorym dzieciom przebywającym w szpitalach 
i placówkach specjalnych, organizowanie zespołów wo-
lontariuszy „doktorów clownów”, którzy niosą pacjentom 
terapię poprzez zabawę.

Fundacja Działań Społecznych „Sensus”
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel. 781 55 77 69
e-mail: kontakt@fundacjasensus.org.pl
strona: www.fundacjasensus.pl

Wsparcie osób chorych, cierpiących i niepełnosprawnych.

Fundacja Eudajmonia
ul. Ostrowskiego 30b, pok. 01
53-238 Wrocław
tel. 881 476 976
e-mail: biuro@eudajmonia.pl
strona: www.eudajmonia.pl

Kreowanie warunków do zmian oraz wzmacnianie potencja-
łu osób chcących podnieść jakość swojego życia, pragną-
cych się rozwijać, tworzyć i działać, aby osiągnąć sukces.
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Fundacja Imago
ul. Hallera 123
53-201 Wrocław
tel. 519 055 411
e-mail: piotr.kuzniak@fundacjaimago.pl
strona: www.fundacjaimago.pl

Promocja przedsiębiorczości, wsparcie osób niepełno-
sprawnych, osób 50+, młodzieży oraz instytucji rynku pracy.

Fundacja Jagoda im. Jagody Pachota
ul. Czysta 7, lok. 7
50-013 Wrocław
tel. 509 720 309
e-mail: fundacja.jagoda@gmail.com
strona: www.fundacja-jagoda.pl

Pomoc osobom poparzonym i cierpiącym na chorobę opa-
rzeniową, wsparcie w procesie długotrwałej rehabilitacji, 
prowadzenie szkoleń ratowniczych z pierwszej pomocy.

Fundacja Krystyny Ciołkosz „Za Szybą”
al. Armii Krajowej 4A, lok. 4
50-541 Wrocław
tel. 71 360 41 44; 516 059 860
e-mail: fundacjazaszyba@gmail.com
strona: www.fundacjazaszyba.org.pl

Pomoc dla dzieci z autyzmem.
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Fundacja L’arche
ul. Jutrosińska 29
51-124 Wrocław
tel. 71 769 82 70
e-mail: wroclaw@larche.org.pl
strona: www.larche.org.pl

Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w ma-
łych domach pomocy i warsztatach pracy, prowadzenie 
edukacji dzieci i młodzieży.

Fundacja Lepsze Dni
ul. Częstochowska 51
54-031 Wrocław
tel. 602 572 582
e-mail: biuro@lepszedni.org
strona: www.lepszedni.org

Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, aktywizacja 
rodziców i dzieci.

Fundacja Między Niebem A Ziemią
ul. Kleczkowska 45
50-227 Wrocław
e-mail: fundacja@miedzyniebemaziemia.pl
strona: www.miedzyniebemaziemia.pl

Udziela pomocy rodzicom i dzieciom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej związanej z powstaniem bądź 
ujawnieniem się chorób zagrażających życiu dzieci.
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Fundacja Na Rzecz Dzieci I Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Krzyś”

ul. Opolska 159
52-013 Wrocław
tel. 888 910 807, 606 739 325
e-mail: aga.wiatr@wp.pl
strona: www.fundacjakrzys.pl

Prowadzenie centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji 
„KATARYNKA”

ul. Przyjaźni 55, lok. 16
53-030 Wrocław
Adres do korespondencji:
ul. Drukarska 4 lok. 12,
53-312 Wrocław
tel. 606 539 232
e-mail: fundacja.katarynka@gmail.com
strona: www.fundacjakatarynka.pl

Działalność na rzecz udostępniania kultury i wizualnej 
sztuki artystycznej osobom niewidomym i słabowidzącym, 
organizacja szkoleń, szerzenie idei audiodeskrypcji, two-
rzenie audio przewodników po miastach, galeriach sztuki 
i muzeach, tworzenie słownych opisów do fi lmów, seriali, 
spektakli teatralnych i innych dzieł sztuki.

Fundacja PROCURO
ul. T. Kutrzeby 64, lok. 60
52-213 Wrocław
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tel./faks: 71 368 72 05
e-mail: biuro@procuro.org.pl
strona: www.procuro.org.pl

Działalność skierowana do osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin, dzieci i młodzieży, osób w wieku 45+ oraz środowisk 
wiejskich.

Fundacja Przyjazny Dom 
Imienia Stanisława Jabłonki

ul. Okulickiego 2
51-216 Wrocław
tel. 71 796 04 60
e-mail: fprzyjaznydom@wp.pl
strona: www.przyjaznydom.wroclaw.pl

Fundacja prowadzi Wielofunkcyjny Ośrodek Opiekuńczo-
-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Handicap Stowarzyszenie Na Rzecz 
Wyrównywania Szans Rozwojowych 
Dziecka O Obniżonej Sprawności

ul. Stawowa 1a
50-015 Wrocław
tel. 71 343 78 15
faks: 71 343 78 15
e-mail: handicap.wroclaw@wp.pl
strona: www.handicap.edu.pl

Organizacja kształcenia osób upośledzonych umysłowo 
według opracowanych modeli edukacyjnych, zapewnienie 
warunków optymalnego rozwoju intelektualnego i społecz-
nego w ramach ośrodka terapeutycznego.
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Klub Kibiców Niepełnosprawnych
ul. Szewska 66, lok. 67A
50-139 Wrocław
tel. 603 765 771
e-mail: biuro@kkn.wroclaw.pl
strona: www.kkn.wroclaw.pl

Organizacja zrzeszająca osoby niepełnosprawne oraz oso-
by wspierające aktywizację osób niepełnosprawnych działa-
jąca na rzecz aktywizacji i rozwoju osób niepełnosprawnych 
oraz rozwoju aktywności społecznej, fi zycznej, naukowej, 
kulturalnej i gospodarczej członków Stowarzyszenia.

Polski Związek Głuchych, Oddział Dolnośląski
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
tel. 71 355 37 58
faks: 71 355 56 48
e-mail: pzgwroclaw@onet.eu
strona: www.pzg.wroclaw.pl

Celem organizacji jest zrzeszanie osób niesłyszących i in-
nych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we 
wszystkich sprawach życiowych.

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski
ul. Grunwaldzka 12b
50-355 Wrocław
tel. 71 321 32 02
faks: 71 322 80 15
e-mail: sekretariat@dolnoslaski.pzn.org.pl
strona: www.dolnoslaski.pzn.org.pl

Działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło Wrocław-Centrum

ul. Biskupia 11
50-148 Wrocław
tel. 71 341 76 57
faks: 71 341 76 57
e-mail: nwc@epf.pl
strona: www.psd.wroclaw.pl

Działalność na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicz-
nej i zdrowotnej osób chorych na cukrzycę.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 
Oddział Dolnośląski

ul. Lotnicza 37
54-154 Wrocław
tel. 71 351 02 94, 71 354 30 66
faks: 71 351 97 25
e-mail: sm.wroclaw@gmail.com, 
wroclaw@ptsr.org.pl, wroclaw_info@ptsr.org.pl
strona: www.wroclaw.ptsr.org.pl

Działalność na rzecz zapewnienia jak najpełniejszej i naj-
efektywniejszej opieki wszystkim chorym na SM z woje-
wództwa dolnośląskiego.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 
Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

ul. Jedności Narodowej 121
50-301 Wrocław
tel. 71 322 84 44
e-mail: twk@twkwroclaw.pl
strona: www.twkwroclaw.pl
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Stowarzyszenie społeczno-naukowe działające na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

Retinopatia STOP Stowarzyszenie Pomocy 
Wcześniakom Niedowidzącym I Niewidomym

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel. 795 547 703
e-mail: retinopatiastop@gmail.com
strona: www.retinopatiastop.pl

Działalność na rzecz pomocy wcześniakom i rodzicom 
wcześniaków ze zdiagnozowaną retinopatią wcześniaczą.

Stowarzyszenie „A Jednak”
ul. Trawowa 25, lok. 1
54-614 Wrocław
tel. 609 564 844
e-mail: biuro.ajednak@o2.pl
strona: www.stowarzyszenie-ajednak.org

Działalność w zakresie organizowania i prowadzenia eduka-
cji, terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz osób 
z zaburzeniami w rozwoju psychofi zycznym, wspomagania 
rozwoju osób w normie intelektualnej, aktywizacji zawo-
dowej osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami 
w rozwoju psychofi zycznym.

Stowarzyszenie „Pierwszy Krok”
ul. Pułaskiego 26 (ofi cyna)
50-446 Wrocław
tel. 71 342 00 68, 697 268 555
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faks: 71 343 04 31
e-mail: pierwszy_krok@op.pl
strona: www.pierwszy.krok.prv.pl

Stowarzyszenie prowadzi „Ośrodek Interwencji Czasowej” 
dla bezdomnych matek z małymi dziećmi, osób niepełno-
sprawnych i chorych, a w szczególności rodzin bezdomnych.

Stowarzyszenie „Świat Nadziei”
ul. Ruska 46a, lok. 33
50-079 Wrocław
tel. 507 431 127
e-mail: swiatnadziei@wp.pl
strona: www.swiatnadziei.org

Realizacja projektów ukierunkowanych na aktywizację 
społeczną osób z niepełnosprawnością umysłową oraz 
z zaburzeniami psychicznymi.

Stowarzyszenie „Twoje Nowe Możliwości”
ul. Spiżowa 19, lok. 5c
53-442 Wrocław
tel. 71 734 57 73
faks 71 734 57 19
e-mail: biuro@tnm.org.pl
strona: www.tnm.org.pl/kontakt

Tworzenie nowych możliwości z zakresu kształcenia i ak-
tywizacji społeczno-zawodowej młodych osób z niepełno-
sprawnością.
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Stowarzyszenie Amazonek „Femina-Fenix”
ul. Hirszfelda 12
53-413 Wrocław
tel. 602 115 679
strona: www.amazonki.wroclaw.pl

Zrzesza kobiety, które przeszły operacje mastektomii, 
wspiera kobiety dotknięte chorobą raka piersi, pomaga im 
w podejmowaniu trudnych decyzji, znalezieniu motywacji 
powrotu do zdrowia i uzyskaniu jak najwyższej jakości życia.

Stowarzyszenie Chorych Na Schizofrenię 
I Inne Choroby Psychiczne, Ich Rodzin 
I Osób z Nimi Sympatyzujących „Otwarty Krąg”

ul. Gdańska 2
50-334 Wrocław
tel. 71 328 00 45
e-mail: rozpoznani@rozpoznani.org
strona: www.rozpoznani.pl

Stowarzyszenie skupia swoją działalność wokół różnych 
obszarów takich jak: promocja zdrowia, integracja, eduka-
cja, praca, rekreacja, pomoc materialna i formalna, a także 
poradnictwo psychologiczne, psychoterapia, resocjalizacja 
i interwencja kryzysowa.

Stowarzyszenie Chorych Na ZZSK 
i Osób Ich Wspierających

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
e-mail: stowarzyszenie@zzsk.org.pl
strona: www.zzsk.org.pl
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Działanie na rzecz osób chorych na Zesztywniające Zapa-
lenie Stawów Kręgosłupa.

Stowarzyszenie Grupa Wsparcia Dla Osób 
Z Problemami Pamięci „Niezapominajka”

ul. Horbaczewskiego 20, lok. 3
54-130 Wrocław
tel. 506 162 519
e-mail: stowniezapominajka@o2.pl
strona: www.stowniezapominajka.wroclaw.pl

Aktywizowanie osób z zaburzeniami otępiennymi, wspiera-
nie psychiczne i duchowe chorych i ich rodzin.

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa 
Drogowego Oraz Pomocy Niepełnosprawnym 
W Prowadzeniu Pojazdów „Crusar4rally”

ul. Rdestowa 5
54-530 Wrocław
tel. 71 349 55 89
faks: 71 349 68 38
e-mail: kontakt@crusar4people.eu
strona: www.crusar4people.eu

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest propagowanie 
wiedzy, dobrych praktyk oraz poszerzanie dostępności 
samochodów dla osób niepełnosprawnych.
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Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej 
„NASZ ŚWIAT”

ul. Żelazna 44, lok. 4
53-428 Wrocław
tel. 609 028 393
e-mail: biuro@naszswiat.org
strona: www.naszswiat.org

Propagowanie integracji społecznej przez: opiekę nad 
dzieckiem, ochronę i promocję zdrowia, działania na rzecz 
wyrównywania szans edukacyjno-rehabilitacyjnych osób 
niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Niepokonani”

ul. Brzeska 1, lok. 22
50-430 Wrocław
tel. 694 774 783
e-mail: niepokonani.biuro@gmail.com

Stowarzyszenie wspiera wrocławskich niepełnosprawnych 
pływaków w ich rozwoju, rehabilitacji i edukacji.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin 
„Świat Dla Wszystkich” 
Pod Patronatem Św. Kamila De Lellisa

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel. 889 662 335
e-mail: swiat.dla.wszystkich@gmail.com
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Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w celu ich 
szeroko pojętej rehabilitacji, społecznej integracji, edukacji, 
zatrudnienia i wyrównywaniu szans w dostępie do infor-
macji.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
Z Niepełnosprawnością Intelektualną 
„Kamienna Tęcza”

ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
tel. 532 436 366
e-mail: kamienna.tecza@gmail.com
strona: www.kamiennatecza.com

Celem Stowarzyszenia jest rehabilitacja zawodowa i społecz-
na osób niepełnosprawnych, w tym pomoc we wszystkich 
dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym intelektualnie 
i ich rodzinom.

Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia 
Curatus

ul. Kleczkowska 5 (ofi cyna)
50-227 Wrocław
tel. 71 329 09 19, 605 202 005
e-mail: curatus@o2.pl
strona: www.curatus.org.pl

Działalność na rzecz: ochrony i promocji zdrowia, osób 
niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób 
z problemami psychicznymi, integracji społecznej, dążenia 
do właściwych postaw społecznych wobec osób z proble-
mami psychicznymi.
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Stowarzyszenie Pomocy Chorym 
Magdaleny Sadowskiej „Wygraj Zdrowie”

ul. Dzielnicowa 10, lok. 2
54-614 Wrocław
tel. 667 415 600
e-mail: wygrajzdrowie84@wp.pl
strona: www.wygrajzdrowie.com

Pomoc ludziom z chorobami przewlekłymi: chorobą nowo-
tworową, stwardnieniem rozsianym, RZS, cukrzycą.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie 
„Różowe Okulary”

ul. Nowowiejska 90, lok. 15
50-339 Wrocław
tel. 501 831 570
e-mail: kontakt@rozoweokulary.y0.pl
strona: www.rozoweokulary.y0.pl

Wspieranie chorych onkologicznie, w tym w szczególno-
ści osób z orzeczoną niepełnosprawnością i ich rodzin, 
wskazywanie roli psychoonkologii w podnoszeniu jakości 
życia chorych onkologicznie, promowanie i przeprowa-
dzanie rehabilitacji oraz racjonalnej terapii zachowania 
w powrocie do zdrowia, promowanie i upowszechnianie 
kultury fi zycznej wśród osób chorych onkologicznie i osób 
niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
I Młodzieży Głuchej FAMILIA

ul. Dworska 8
54-144 Wrocław
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tel. 71 351 34 68, 71 353 64 69
faks: 71 353 48 77
e-mail: pgustaw@familia.wroc.pl
strona: www.familia.wroc.pl

Zapewnienie szeroko rozumianej pomocy dla młodzieży 
niesłyszącej.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 
I Młodzieży Niepełnosprawnej „Pegaz”

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice
ul. Zwycięska 2
53-033 Wrocław
tel. 71 339 83 64, 71 322 66 00
faks: 71 339 83 64
e-mail: renfi r276@gmail.com
strona: www.stowarzyszenie.pegaz.w.interia.pl

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie szeroko pojętych 
działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci 
I Młodzieży Z Zaburzeniami Przetwarzania 
Słuchowego „Bądź Sobą”

ul. Łaciarska 59A lok. 7
50-105 Wrocław
e-mail: stowarzyszenie@badzsoba.wroclaw.pl
strona: www.badzsoba.wroclaw.pl

Działalność na rzecz osób, u których zdiagnozowano za-
burzenia przetwarzania słuchowego, a w szczególności 
dysleksję, osób z grupy ryzyka dysleksji oraz ich rodzin.
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Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru „Arka”
ul. Mennicza 3
50-057 Wrocław
tel. 71 723 78 03
e-mail: teatr@teatrarka.pl
strona: www.teatrarka.pl

Wspieranie i popularyzowanie działalności Teatru „Arka” 
oraz prowadzenie działalności kulturotwórczej, edukacyjnej 
oraz wspomaganie inicjatyw kulturalnych i społecznych; 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 
zmierzająca ku podnoszeniu ich statusu.

Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci 
Z Wadą Słuchu Orator

ul. Kołłątaja 32, lok. 9
50-005 Wrocław
tel. 71 372 49 70
faks: 71 372 49 70
e-mail: biuro@orator.org.pl
strona: www.orator.org.pl

Zapewnienie pomocy i opieki dzieciom z wadami słuchu 
na wszystkich możliwych polach aktywności, inicjowanie 
i rozwijanie specjalnych form pomocy i opieki dla dzieci 
i młodzieży z wadami słuchu.

Stowarzyszenie Rodzin Z Chorobą Fabry’ego
ul. Słowicza 10, lok. 5
53-320 Wrocław
tel. 609 521 212
e-mail: romekmichalik@poczta.onet.pl
strona: www.fabry.org.pl
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Popularyzowanie wiedzy o chorobie Fabry’ego, stara-
nia o leczenie chorych przy zastosowaniu najnowszych 
osiągnięć medycyny, oraz wszelka pomoc chorym i ich 
rodzinom.

Stowarzyszenie Twórców I Zwolenników 
Psychostymulacji

Plac Świętego Macieja 5
50-244 Wrocław
tel. 609 061 894
e-mail: dynalinguams@gmail.com
strona: www.dynalinguams.pl

Kompleksowa terapia dzieci i dorosłych z różnymi zaburze-
niami rozwojowymi i nabytymi.

Stowarzyszenie Uśmiechu
ul. Dobrzyńska 21, lok. 23
50-403 Wrocław
tel. 605 559 112
e-mail: stowarzyszenie@usmiechu.org
strona: www.stowarzyszenie.usmiechu.org

Rehabilitacja i integracja rodziców i dzieci niepełnospraw-
nych z problemami rozwojowymi.

Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja 
„Pro Homine” Na Rzecz Emerytów 
I Osób Niepełnosprawnych

ul. Olszewskiego 23
51-642 Wrocław
tel. 71 348 36 97
faks: 71 348 36 97
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e-mail: prohomine@wrzos.wroc.pl
strona: www.fundacjaprohomine.pl

Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na 
rzecz wszechstronnej pomocy emerytom, rencistom i oso-
bom niepełnosprawnym z wrocławskich wyższych uczelni 
oraz członkom ich rodzin.

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. św. Antoniego 36/38
50-073 Wrocław
tel. 71 344 17 34
tel./faks: 71 344 85 75
e-mail: wson@wson.wroc.pl
strona: www.wson.wroc.pl

Celem działania Sejmiku jest prowadzenie działalności 
w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnospraw-
nych poprzez udzielanie informacji, prowadzenie szkoleń 
i realizację projektów na rzecz osób niepełnosprawnych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Wrocławskie Stowarzyszenie Głuchych „Nadzieja”
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław
e-mail: biuro.nadzieja@gmail.com

Propagowanie działań stowarzyszenia wśród osób z wadą 
słuchu i osób słyszących m.in. poprawa warunków życia, 
nauki i rehabilitacji dzieci z wadą słuchu i mowy, samoreali-
zacja społeczna, kulturalna, rekreacyjna i zawodowa osób 
z wadą słuchu.
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Wrocławskie Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi 
I Osobami Specjalnej Troski MUMINKI

ul. Zawalna 7C
51-118 Wrocław
tel. 722 021 299
e-mail: wot.muminki@gmail.com
strona: www.muminki.manifo.com

Propagowanie idei otwartego społeczeństwa w stosunku 
do osób niepełnosprawnych, dbałość o zapewnienie należ-
nych im praw wynikających z Konstytucji Rzeczpospolitej 
i ustawodawstwa zwykłego, udzielanie pomocy i wsparcia 
osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe 
Niepełnosprawnych „Start”

ul. Notecka 12
54-128 Wrocław
tel. 71 343 02 31, 71 343 72 81
faks: 71 343 72 81
e-mail: wzsstart@post.pl
strona: www.start.wroclaw.pl

Organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych osób nie-
pełnosprawnych, organizowanie zawodów, imprez sporto-
wych, rekreacyjnych, turystycznych, obozów, zgrupowań 
sportowych, turnusów rehabilitacyjno-sportowych oraz 
wypoczynku po pracy dla osób niepełnosprawnych



Fundacja „Promyk Słońca” to organizacja pożytku publicz-
nego, której celem jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym 
oraz tym, które z powodu zaburzeń w rozwoju są zagrożone 
niepełnosprawnością. U podstaw działalności Fundacji leży 
przekonanie, że wczesna diagnostyka, a następnie skoordy-
nowana, kompleksowa i wielokierunkowa pomoc obejmująca 
zarówno dziecko, jak i jego rodziców pozwala na uniknięcie 
niepełnosprawności lub znaczne ograniczenie jej skutków.

Od 1990 roku Fundacja wspiera rozwój dzieci z dysfunkcja-
mi, prowadząc we Wrocławiu:

• Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne
• Integracyjny żłobek
• Integracyjne przedszkole 
• Specjalistyczną Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną
• Międzynarodowy Instytut Nowych Technologii
• Instytut Spraw Społecznych

Fundacja organizuje również konferencje, szkolenia, kur-
sy kwalifi kacyjne i warsztaty dla fi zjoterapeutów, lekarzy, 
psychologów, pedagogów i logopedów. Ponadto publikuje 
książki i materiały informacyjne na temat rozwoju dziecka 
oraz metod diagnostycznych i rehabilitacyjnych.

WSPIERAMY ROZWÓJ KAŻDEGO DZIECKA
www.promykslonca.pl 

www.pomagamydzieciom.info

Fundacja „Promyk Słońca”
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