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,,Przeszłość dla Przyszłości” to  spotkanie ludzi, którzy 
współpracowali  ze sobą w ciągu 25 lat istnienia Lubelskiego 

Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych-Sejmik Wojewódzki,  
mieli do siebie zaufanie, wierzyli, że to co robią ma sens i zmieni 

pozytywnie warunki życia osób z niepełnosprawnościami,
 Z okazji Jubileuszu 25-Lecia Forum wszystkim Organizacjom 
Członkowskim, Pracownikom, Przyjaciołom i Nieocenionym 

Wolontariuszom oraz współpracującym z nami Stowarzyszeniom, 
Fundacjom, Instytucjom Rządowym i Samorządowym, 

Donatorom i Darczyńcom serdecznie Dziękujemy. 
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Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik 
Wojewódzki jest stowarzyszeniem skupiającym organizacje 
działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z terenu 

województwa lubelskiego. Jest organizacją autonomiczną, niezależną od 
organów administracji państwowej, organów samorządowych i organizacji 
politycznych.
 Podstawowym celem Forum jest:
• integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych,
• promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób 

niepełnosprawnych,
• wspieranie ruchu samopomocowego,
• upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami 

samopomocowymi krajowymi i zagranicznymi,
• reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i organizacji osób 

niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych,
• podejmowanie innych działań wspierających pozarządowe organizacje 

samopomocowe. 
 Forum zostało zarejestrowane Rejestrze Stowarzyszeń 28  
kwietnia1994 roku. Założycielami  było 10 organizacji. W ciągu 25 lat 77 
organizacji było członkami LFOON-SW. Obecnie Lubelskie Forum Organizacji 
Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki  skupia 46 organizacji.
Wspólnie podejmowane działania i projekty na rzecz osób 
niepełnosprawnych, wymiana informacji, doświadczeń, współpraca 
przy organizacji imprez, spotkań i konferencji środowiskowych integruje 
środowisko osób niepełnosprawnych i pomaga w pracy statutowej 
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Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
- Sejmik Wojewódzki

organizacjom zrzeszonym w Forum.
 Zgodnie z zapisami statutowymi Forum realizuje swoje cele poprzez 
inicjowanie i realizację projektów W ciągu 25 lat LFOON-SW zrealizował 
158 różnorodnych  projektów. Do ich wykonania zostało zatrudnionych 
ponad 2400 osób oraz bardzo wielu odpowiedzialnych wolontariuszy. Były 
to projekty w zakresie działań informacyjnych, poradniczych, doradczych 
i szkoleniowych, mających na celu promocję i wspieranie kompleksowej 
edukacji, rehabilitacji , zatrudnienia ,sportu, kultury, turystyki, ekonomii 
społecznej, integracji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz 
środowiska osób niepełnosprawnych. Wzięło w nich bezpośredni udział 
ponad sześć tysięcy osób ze środowiska osób niepełnosprawnych.
 Zostało wydanych szereg publikacji i informatorów.
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 Wszystkie projekty realizowane były przy współpracy organizacji 
członkowskich LFOON-SW oraz stowarzyszeń i instytucji  partnerskich 
z kraju takich jak : Warmińsko -Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, 
Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Polskie Forum Osób 
Niepełnosprawnych. Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, 
Kancelaria Prawna DZP, Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz  organizacji 
zagranicznych – z Białorusi, Ukrainy, Słowenii, Holandii, Francji i Anglii. 
Projekty finansowane były ze środków własnych Forum pozyskanych ze 
składek, darowizn od osób prywatnych , wpłat 1% i dotacji z Fundacji Stefana 
Batorego, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Fundacji  Edukacja 
dla Demokracji, środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 



Niepełnosprawnych , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego 
,Urzędu Miasta Lublin oraz z funduszy Unii Europejskiej 
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, Leonardo da Vinci,  Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój i  programu Współpracy Transgranicznej Polska 
Białoruś Ukraina.
 Ostatnie 3 lata to bardzo intensywna 
praca Forum nad upowszechnieniem 
zapisów Konwencji ONZ o Prawach Osób 
Niepełnosprawnych i monitorowaniem jej 
wdrażania.
Za swoja działalność LFOON-SW otrzymał  
nagrody i wyróżnienia.

Obecnie prowadzi:
• Centrum Informacyjno – Poradnicze dla 

Osób Niepełnosprawnych, 
• Biuro Karier dla Osób Niepełnosprawnych,
• Biuletyn Informacyjny niepelnosprawni.lublin.pl.

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych
- Sejmik Wojewódzki
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Europejska Fundacja Opieki wspiera Seniorów i osoby niepełnosprawne 
w całej UE w codziennym życiu, w szczególności w podniesieniu 
statusu Starszych Osób w Polsce poprzez współdziałanie 

międzynarodowych i lokalnych organizacji oraz partnerów dostrzegających 
taką potrzebę. Fundacja propaguje wolontariat i opiekę nieformalną, jako 
sposób na pomoc innym i samym sobie, bo przecież i my staniemy się 
kiedyś sędziwymi ludźmi potrzebującymi wsparcia od silniejszych. W Polsce 
działa na rzecz rodzimych Seniorów, czerpiąc wzorce ze skandynawskich 
i zachodnich praktyk w dziedzinie opieki, wsparcia dla rodzin i opiekunów 
oraz aktywizacji. Ich główną ideą jest pomoc Seniorom w ich codziennym 
życiu.

Europejska Fundacja Opieki EFO

Adres:
ul. St. Leszczyńskiego 23/101-102

20-068 Lublin

Kontakt:
tel. 888 850 505
biuro@opiekunowie.pl
www.opiekunowie.pl
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Europejska Fundacja 
Opieki EFO

 Usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i z niepełnosprawnością 
oraz aktywizacja seniorów poprzez realizowanie wcześniej podjętych 
projektów. Aktualnie fundacja prowadzi następujące działania:
• Opieka nad seniorem - wolontariusze fundacji służą pomocą 

AKTUALNE DZIAŁANIA



w codziennych czynnościach, wolnym czasem a przede wszystkim 
Potrafią słuchać!

• Opieka nad chorym i niepełnosprawnym - fundacja zapewnia opiekę 
dzienną realizowaną przez wyszkolony i doświadczony personel. 
Rekomendowane przez nas opiekunki to przeszkolone osoby.

• Pomoc psychologiczna dla osób starszych - przeprowadzanie treningów 
indywidualnych w domu podopiecznych wspomagających rozwój funkcji 
poznawczych (pamięć, koncentracja).

Europejska Fundacja Opieki EFO
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR Oddział w Lublinie
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• Organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz turnusów 
rehabilitacyjnych. Aktywizacja seniorów poprzez zajęcia sportowe - 
basen i gimnastykę. 

• Warsztaty rękodzielnicze - robienie ozdób świątecznych i inne. 
• Wyjścia nording- walking i spotkania integracyjne

HISTORYCZNE DZIAŁANIA

Celem Fundacji Aktywnej Rehabilitacji jest aktywizacja społeczna 
i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach 

komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu poprzez: organizowanie 
ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport 
mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób 
niepełnosprawnych, jak też współdziałanie w tego rodzaju działaniach 

Adres:
al. Kraśnicka 127/129 (p.1, II piętro )

20-718 Lublin

Kontakt:
tel. 81 526 10 24
biuro.lubelskie@far.org.pl
www.far.org.pl/lubelskie.html

Fundacja Aktywnej 
Rehabilitacji FAR 

Oddział w Lublinie



Fundacja Aktywnej Rehabilitacji 
Oddział w Lublinie
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z innymi organizacjami; działalność informacyjno-propagandową, 
polegającą przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób 
niepełnosprawnych; dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków 
niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych;  wspieranie osób 
niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy; pomoc 
w przystosowaniu stanowisk 
pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych; szkolenie 
i doskonalenie zawodowe 
osób niepełnosprawnych; 
dostosowanie lokali 
mieszkalnych i innych 
obiektów do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji wspiera dzieci niepełnosprawne ruchowo 
i ich rodziny w projekcie „Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci 
w wieku 4-16 lat poruszających się na wózku inwalidzkim IV”, który 
prowadzony jest w całej Polsce. Naszym celem jest, aby dzieci, które biorą 
udział w projekcie poprawiły umiejętności związane z poruszaniem się, 
poprawiły umiejętności z zakresu samoobsługi, uzyskały jak największą 
niezależność fizyczną i psychiczną, podniosły stopień świadomości 
własnego ciała, podniosły poziom integracji ze środowiskiem i umiejętność 
współpracy w grupie rówieśniczej. 
„Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku 
inwalidzkim IV”. Celem projektu jest zwiększenie poziomu samodzielności 
niepełnosprawnych osób poruszających się na wózku inwalidzkim 
poprzez nabycie, rozwinięcie lub utrzymane kompetencji oraz umiejętności 
pozwalających na niezależne funkcjonowanie w wymiarze indywidualnym 
i społecznym. 
 „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą
na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia”. Celem projektu jest wprowadzenie 
osób niepełnosprawnych na określone stanowiska pracy oraz wsparcie 
w utrzymaniu zatrudnienia.

AKTUALNE DZIAŁANIA



Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR Oddział w Lublinie
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FAR realizuje także Projekty Regionalne finansowane z Funduszy 
Europejskich m.in. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 
osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego”. Celem projektu jest  
kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie kompetencji społeczno-
zawodowych uczestników, umożliwienie zdobycia kwalifikacji i/lub 
doświadczenia zawodowego w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej, 
otrzymanie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. 
Udział we wszystkich zajęciach, warsztatach i obozach FAR jest całkowicie 
bezpłatny.  

 W 1976 roku, na Igrzyskach Paraolimpijskich w Kanadzie 
niepełnosprawni sportowcy ze Szwecji zauważyli, że ich koledzy ze Stanów 
Zjednoczonych, z tymi samymi dysfunkcjami, są sprawniejsi i bardziej 
samodzielni od nich dzięki specjalnym treningom sportowym. Postanowili 
wprowadzić takie treningi w swoim kraju. Zaczęli organizować obozy - 
pierwszy odbył się w 1978 roku. W 1981 powstała formalna organizacja 
pozarządowa - Stowarzyszenie Rekryteringsgruppen for Aktive Rehabilitering 
- grupa rekrutująca do aktywnej rehabilitacji. System socjalny w Szwecji 
był nadmiernie opiekuńczy. Bogate społeczeństwo zapewniało osobom 
niepełnosprawnym dostatnie życie w myśl filozofii: zapłacić i zapomnieć. 
Niepełnosprawni nie chcieli jednak być ludźmi drugiej kategorii, biernymi 
obserwatorami toczącego się wokół nich życia. W latach osiemdziesiątych 
myśl, że powrót do społeczeństwa jest kwestią woli osoby niepełnosprawnej 
i że ludziom z uszkodzonym rdzeniem kręgowym trzeba stworzyć warunki 
do samodzielnego decydowania o sobie, dotarła również do Polski. U nas 
problemem była nie nadmierna opieka, lecz jej brak. Szwedzi, realizując cel 
propagowania idei Aktywnej Rehabilitacji, przekazali nam swoje metody 
i pomogli we wprowadzaniu ich w życie.
 W sierpniu 1988 roku odbył się pierwszy w Polsce w Lublinie obóz 
wprowadzający. Prowadziło go 12 instruktorów szwedzkich oraz 18 
instruktorów polskich. Uczestniczyło w nim 30 Polaków, dobranych tak, by 
w przyszłości sami mogli zostać instruktorami. Osoby obecne na tym obozie 
były inicjatorami utworzenia Grupy Aktywnej Rehabilitacji w Polsce. W tym 
samym roku powstała też Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR. Teraz i my, 
wspólnie ze Szwedami, przekazujemy nasze doświadczenia innym krajom. 
Między innymi dzięki naszej pomocy Aktywna Rehabilitacja rozwija się na 
Białorusi, Litwie i Ukrainie a ostatnio w Botswanie w Afryce.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Celem Fundacji Alpha jest niesienie pomocy dzieciom i osobom 
dorosłym z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i pokrewnymi 
zaburzeniami rozwojowymi oraz wsparcie ich rodzin. Prowadzi 

kompleksową terapię i edukację, rehabilitację medyczną, fizyczną, 
psychiczną, społeczną i zawodową, zgodnie z najnowszymi standardami 
krajowymi i międzynarodowymi. Broni interesów i praw dzieci oraz osób 
dorosłych dotkniętych tymi chorobami, zajmuje się promocją problemów 
i potrzeb osób chorych, przeciwdziała ich marginalizacji społecznej. 
Prowadzi NZOZ Centrum Terapii Autyzmu Alpha oraz ośrodek rehabilitacji 
dziennej dla osób niedosłyszących i głuchych. Rodziny mogą liczyć tu na 
specjalistyczną pomoc: diagnozę i konsultacje psychiatryczne, terapię 
indywidualną, logopedyczną, zajęcia z komunikacji alternatywnej
i wspomagającej, integrację sensoryczną, treningi umiejętności społecznych. 
Centrum prowadzi także 
badania aktualnego poziomu 
funkcjonowania osób 
z autyzmem, konsultacje 
dla rodziców i rodzeństwa, 
szkolenia i warsztaty dla 
rodziców i profesjonalistów.

Fundacja ALPHA

Adres:
ul. Cicha 10

20-078 Lublin

Kontakt:
tel. 815 325 806
biuro@autyzmlublin.pl
www.autyzmlublin.pl
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Fundacja M-Art swoją działalność rozpoczęła pod koniec 2014 roku. 
Zajmuję się działalnością w sferze kultury, sztuki i edukacji. Prowadzi 
warsztaty artystyczne w różnych grupach wiekowych oraz w grupach 

integracyjnych. Fundacja zajmuje się również organizacją szkoleń w zakresie 
technik plastycznych i edukaji artystycznej. 
Działania Fundacji:
• zajęcia z edukacji artystycznej wśród dzieci i młodzieży w tym 

propagowanie tradycji i rękodzieła ludowego,
• warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych,
• działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnym 

społeczeństwem, 
• rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez pracę w kołach 

zainteresowań, udział w imprezach kulturalnych, 
• kształtowanie środowiska wychowawczego, ze szczególnym 

uwzględnieniem formy wychowania przez sztukę,
• działalność informacyjna.

 Od 2016 roku organizacja zrealizowała następujące projekty 
dofinansowane przez Miasto Lublin:
• Dzielnica LSM dzieciom – czyli Twórcze Spotkania z Lubelską Legendą.
• Lubelskie Warsztaty Artystyczne.
• Lubelskie Pogawędki.
• Bajki do pudełka na 700-lecie Miasta Lublin.
• Twórcze Spotkania z Lubelską Legendą edycja II.
• Lubelskie Pogawędki edycja II.

Fundacja M-ART

Adres:
ul. Wallenroda
20-607 Lublin

Kontakt:
tel. 502 489 535
fundacja.m.art@gmail.com
www.facebook.com/fundacja.m.art
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• Twórcze Spotkania z Lubelską Legendą edycja III.
• Historia do pudełka  na 100- lecie Niepodległości.
• Noc Kultury 2017.

Obecnie realizowane są dwa projekty:
• Przyjaciółka Książka.
• Lubelskie Pogawędki edycja III.

13
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Teatroterapia Lubelska istnieje w Lublinie 25 lat. Zapisała się 
w świadomości społecznej i kulturalnej Polski jako Teatr Ludzi 
Niepełnosprawnych. Ceniona jest za granicami kraju za sprawą 

nowatorskiej metody zwanej teatroterapią, która wykorzystywana jest 
w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Elementem 
stosowania takiej metody jest kulturowa nobilitacja środowiska ludzi 
z niepełnosprawnością, jak też osobisty sukces każdego członka 
zespołu teatralnego, który staje się samodzielnym i samo wystarczalnym 
człowiekiem współczesnego mu świata.
 Fundacja prowadzi warsztat terapii zajęciowej dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2012 roku prowadzi również 
Galerię Sztuki Art Brut, gdzie organizuje wystawy twórczości artystów 
nieprofesjonalnych.  
 Działalność Fundacji opiera się na tworzeniu oraz wystawianiu 
spektakli teatralnych,w których biorą udział aktorzy niepełnosprawni. W 2019 
roku Fundacja wystawia spektakl „Opera Kartoflana” oraz „Kaspar” w CSK 
w Lublinie.

Fundacja Teatroterapia Lubelska
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Adres:
ul. Mlodej Polski 32/144

20-863 Lublin

Kontakt:
tel. 502 174 209
tln@teatroterapia.lublin.pl
www.teatroterapia.lublin.pl



Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (SKRON) 
w Janowie Lubelskim działa od 1992r., zrzesza 106 członków 
niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności 

z powiatu janowskiego  jak i spoza: kraśnicki, biłgorajski, stalowowolski. 
Spotkania odbywają się w każdy wtorek tygodnia od godz. 16.00 - 19.00.  
Stowarzyszenie swoje cele realizuj przez: 
1. Osiągnięcie możliwego pełnego usamodzielnienia osób 
niepełnosprawnych.
2. Zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej osób niepełnosprawnych.
3. Integracja osób niepełnosprawnych poprzez uprawianie różnych form 
sportu.
4. Dążenie do zniesienia barier architektonicznych.
5. Rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji.
6. Szkolenie osób niepełnosprawnych oraz kadr.
7. Organizacja obozów rehabilitacyjnych.
8. Informacje i publikacje związane z prowadzoną działalnością.
9. Przynależność do krajowej organizacji dla osób niepełnosprawnych.
10. Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 
organizacjami o podobnych celach i założeniach statutowych.
11. Obronę interesów osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Klub Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych SKRON w Janowie Lubelskim

Adres:
ul. Zamoyskiego 149

23-300 Janów Lubelski

Kontakt:
tel. 503 173 769
kronjanowlub@op.pl
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Stowarzyszenie Klub 
Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 
SKRON 

w Janowie Lubelskim

Od szeregu lat Stowarzyszenie KRON odnosi sukcesy w organizowaniu 
imprez takich jak: 
1.  Turniej tenisa stołowego indywidualnie: 
I - miejsce w turnieju integracyjno sportowym w Biłgoraju w 2011r.  
2. Turniej tenisa stołowego w debla pomiędzy młodzieżą z internatu przy 

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Klub Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych SKRON
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ZSCKR w Potoczku i Internatu przy ZSZ w Janowie Lub:
I, II i III - miejsce w turnieju integracyjno sportowym w 2019 r.
I  i II - miejsce w turnieju integracyjno sportowym w 2018 r.
I, II i III - miejsce w turnieju integracyjno sportowym w 2017 r.
I i III - miejsce w turnieju integracyjno sportowym w 2016 r. 
I i II - miejsce w turnieju integracyjno sportowym w 2015 r. 
I i III - miejsce w turnieju integracyjno sportowym w 2014 r. 
I i III - miejsce w turnieju integracyjno sportowym  w 2013 r. 
II - miejsce w turnieju integracyjno sportowym w 2012,
III - miejsce w turnieju integracyjno sportowym w 2011 r.
I - miejsce w piłkarzyki” w 2011 r.
3.  Członek Stowarzyszenia KRON zajął  III miejsca na Paraolimpiadzie 
w Toronto w 1997 r. w “łyżwiarstwie szybkim”
4. Reprezentowanie Stowarzyszenia w zawodach międzynarodowych 
w maratonie (wyścig na wózkach aktywnych): 
W 2014 r.  na 14 wyścigów zdobycie 13 I miejsc na dystansie 42 km,196m  
(między innymi maraton Krakowia), i  II miejsce. 
W 2015 r. zdobycie I miejsca w XIV maratonie “Krakowia” dnia 19.04.2015 r. 
Kraków. 
10.05.2015  zdobycie w maratonie II miejsca - Kruszwica Inowrocław.
5. Stowarzyszenie KRON 17.04.2015 r. zostało wyróżnione w TVP Lublin,  
otrzymanie statuetki w kategorii “Silna organizacja-instytucja” przyznana 
przez Redakcja Magazynu Reporterów “Zdarzenia TVP Lublin”.
6.  Imprezy integracyjne.
7.  Ponadto Stowarzyszenie udziela się na zewnątrz.
8. Prezes w 2015 r. został wyróżniony w plebiscycie „piątka na piątkę” 
organizowany przez TVP Lublin –  jako “Osobowość roku 2014” 
województwa Lubelskiego.
9.  Prezes w 2018 r. został wyróżniony w plebiscycie ogólnopolskim 
konkursie „Człowiek bez barier” organizowany przez Stowarzyszenie 
Integracja –  pod patronatem Pani Prezydentowej Polski.
10. Stowarzyszenie KRON organizowało również wspólnie imprezy 
integracyjne ze stowarzyszeniami takimi jak: “Jesteśmy kroplą” z Lublina, 
EFFATHA, Polski Związek Emerytów i Rencistów, stowarzyszenie „Relaks”, 
Stowarzyszenie Integracyjno Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych 
w Biłgoraju.



Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych jest 
organizacją społeczną zrzeszającą osoby niepełnosprawne, ich 
rodziny oraz inne osoby oferujące swoją pomoc na rzecz członków 

Stowarzyszenia. Działamy na podstawie prawa o Stowarzyszeniach, zgodnie 
z porządkiem prawnym i Konstytucją RP. Terenem działania jest miasto 
i powiat Kraśnik. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej 
członków z wyjątkiem osób zatrudnionych w celu prowadzenia zajęć.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju osobowego i fizycznego 
osób niepełnosprawnych oraz udzielanie pomocy i wsparcia ich rodzinom. 
Cele statutowe stara się realizować poprzez:
• organizowanie różnych form zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, 

edukacyjnych i profilaktycznych,
• organizowanie imprez integracyjnych i okolicznościowych,
• organizowanie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 

i kulturalnym,
• prowadzenie działalności edukacyjnej, promocyjnej i informacyjno-

doradczej dla osób niepełnosprawnych, członków ich rodzin, organizacji, 
placówek i instytucji pracujących 
z niepełnosprawnymi oraz 
wolontariuszy

• prowadzenie grup wsparcia,,
• organizowanie aktywnego 

wypoczynku w czasie wolnym,
• prowadzenie szeroko rozumianej 

profilaktyki uzależnień wśród osób 
niepełnosprawnych.

Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych

Adres:
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1

23-204 Kraśnik

Kontakt:
tel. 508 335 107
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Kraśnickie Stowarzyszenie 
Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych



 Obecnie realizujemy program profilaktyczno-terapeutyczny „Trzy 
kroki po zdrowie”, który wychodzi naprzeciw potrzebom naszych członków. 
W ramach zadania uczestnicy biorą udział w trzech formach warsztatów. Są 
to warsztaty plastyczno-artystyczne, kulinarne i relaksacyjno-usprawniające. 
Działania podejmowane podczas zajęć mają na celu:
• przekazanie  podopiecznym wiedzy o szkodliwości uzależnień i zdobycie 

umiejętności zapobiegania patologiom i nałogom,
• dostarczenie informacji na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą 

udział w grupach nieformalnych i kształtowanie postaw asertywnych,                                                                    
zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie oraz 
promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego,

• rozwijanie poczucia własnej wartości, 
• zapoznanie z zasadami zdrowego sposobu odżywiania się,
• zdobycie umiejętności kulturalnego i bezpiecznego, 

zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach życiowych                                                                                                                   
usprawnianie małej i dużej motoryki, koncentracji uwagi, pamięci 
i myślenia,

• rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wrażeń zmysłowych, 
sprawności językowej i komunikacyjnej,

• zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej,                                                                 
,poznanie nowych technik plastyczno-technicznych, zainteresowanie 
twórczością artystyczną.

Kraśnickie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych
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AKTUALNE DZIAŁANIA

 W ponad 30-letnim okresie istnienia Stowarzyszenia zrealizowaliśmy 
setki projektów mniejszych i większych. Wszystkie skierowane były do osób 
niepełnosprawnych, najczęściej zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, 
ale były też takie do których zapraszaliśmy uczniów szkół, podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy, pensjonariuszy Domu Pomocy 
Społecznej oraz mieszkańców Kraśnika. Podejmowane działania miały 
na celu zapobieganie marginalizacji niepełnosprawnych członków 
Stowarzyszenia, promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów 
i przemocy, dostarczenie bodźców skłaniających do aktywizacji i rozwijania 
zainteresowań i pasji, a także zmniejszenie niedożywienia wśród naszych 
członków. Na realizację zadań pozyskiwaliśmy dofinansowania z PFRON 
w Lublinie, ROPS w Lublinie, Fundacji Batorego, Telewizji Polskiej, Danone 
w Warszawie, Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Urzędu Miasta 
w Kraśniku oraz od wielu sponsorów.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



LZINR powstał w marcu 1989 roku z inicjatywy środowiska osób 
niesprawnych ruchowo. Związek zrzesza osoby z niepełnosprawnością 
spowodowaną dysfunkcjami narządu ruchu oraz osoby pełnosprawne 

chcące działać na ich rzecz.
 Dążymy do zapewnienia osobom niepełnosprawnym możliwości 
korzystania ze wszystkich instytucji i usług dostępnych w naszym 
społeczeństwie, do pełnego wykorzystania ich praw obywatelskich.

 Naszym celem jest obrona interesów osób niesprawnych ruchowo, 
ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym 
kraju. Działania LZINR zmierzają do stworzenia uregulowań prawnych 
zapewniających osobom niepełnosprawnym równość szans w dostępie 
do nauki, zatrudnienia, wypoczynku itp. oraz do likwidacji wszelkiego 
rodzaju barier (architektonicznych, komunikacyjnych, psychologicznych), 
uniemożliwiających pełną integrację osób niepełnosprawnych z resztą 
społeczeństwa.
 Od 2004 roku LZINR posiada status OPP.

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu LZINR

Poznaj swoje prawa! Wyjdź z domu! 
Bądź wolny!

Adres:
ul. Lubomelska 1/3, pok. 101

20-072 Lublin

Kontakt:
tel. 81 742 45 51
lzinr@lzinr.lublin.pl
www.lzinr.lublin.pl
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 LZINR prowadzi Punkt Informacji dla osób niepełnosprawnych 
(w siedzibie Związku) oraz wydaje internetowy poradnik „ABC osoby 
z niepełnosprawnościami” (http://abc.lzinr.lublin.pl). W miarę możliwości 
finansowych, poradnik ukazuje się też w wersji drukowanej.

 Organizujemy wyjazdy turystyczne członków Związku, tematyczne 
spacery po Lublinie oraz promujemy turystykę osób z niepełnosprawnością 
ruchową w trakcie naszych comiesięcznych spotkań integracyjnych. 
Uczestniczymy też we wspólnych wyjściach na imprezy kulturalne. 
Co roku w czerwcu spotykamy się przy ognisku, w grudniu na uroczystym 
spotkaniu opłatkowym, a od trzech lat organizujemy latem dla naszych 
członków zajęcia z hipoterapii. 

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu LZINR
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AKTUALNE DZIAŁANIA

 W latach 1992-2004 organizowaliśmy letnie turnusy rehabilitacyjne 
w Okunince nad jez. Białym, a od 1993 do 1998 także zimą w Konstancinie, 
zaś w latach 1992-2009 byliśmy głównym organizatorem ogólnopolskiego 
Turystyczno-Nawigacyjnego Rajdu Samochodowego „KOZIOŁEK”. 
LZINR był współzałożycielem LFOON-SW 
oraz (w 1999 roku) Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Osób Niesprawnych Ruchowo.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Lubelski Klub „Amazonki” powstał w październiku 1991 r. z inicjatywy 
mgr Teresy Wojtulewicz – psychologa szpitala onkologicznego przy 
wsparciu lekarzy i rehabilitantów z którymi współpraca trwa do dziś.

Nasze cele:
• budowanie nowej świadomości dotyczącej chorób nowotworowych 

w społeczeństwie,
• wspieranie kobiet oczekujących na operację,
• wspieranie kobiet po operacji raka piersi,
• praca wolontariuszek – ochotniczek,
• rehabilitacja kobiet fizyczna i psychiczna po amputacji piersi,
• akcje profilaktyczne wśród kobiet zdrowych,
• integracja środowiska kobiet dotkniętych nowotworem piersi.
W Klubie możesz korzystać:
• z gimnastyki ogólnousprawniającej pod kierunkiem wykwalifikowanej 

pielęgniarki (poniedziałek, środa),
• z rehabilitacji psychicznej prowadzonej przez psychologa COZL im. Św. 

Jana z Dukli (piątek),
• z indywidualnej rozmowy z psychologiem,
• terapii zajęciowych (piątek).
Klub organizuje:
• spotkania okolicznościowe,
• szkolenia, konferencje, wykłady,
• wycieczki i pielgrzymki,
• imprezy kulturalne.

Lubelskie Stowarzyszenie Amazonek

Adres:
ul. Mieczysława Biernackiego 9

(wejście od ul. Jaczewskiego)
20-400 Lublin

Kontakt:
tel. 601 616 578
amazonki.lublin@gmail.com
www.amazonki.lfoon.lublin.pl
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Stowarzyszenie “Drgawka” zajmuje się integracją ludzi chorych na 
padaczkę w ramach swojego środowiska, jak i z osobami zdrowymi. 
Wspiera członków w chorobie i działa na rzecz ruchu samopomocy, 

mając na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, osamotnienia 
i bezradności. Organizuje spotkania z lekarzami – specjalistami. 
Stowarzyszenie nawiązuje również kontakty ze specjalistami z USA, 
Anglii i Hiszpanii. Reprezentuje interesy osób niepełnosprawnych wobec 
władz  samorządowych, UM, MOPS, PCPR, ZUS itp. Podejmuje działania 
o refundację leków przeciwpadaczkowych, w tym leków najnowszej 
generacji. Prowadzi działania informacyjne oraz propaguje wiedzę 
w społeczeństwie na temat epilepsji oraz zachowań wobec osób dotkniętych 
tą chorobą, przeciwdziała dyskryminacji. Stowarzyszenie organizuje turnusy 
rehabilitacyjne, wycieczki, ogniska, imprezy kulturalne dla członków, ich 
rodzin i przyjaciół.

Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę 
i Ich Przyjaciół „DRGAWKA’

“Choć różni i różne poglądy mamy
My wszystkich szanujemy i wszystkich kochamy”

Motto Stowarzyszenia

Adres:
ul. St. Leszczyńskiego 23

20-068 Lublin

Kontakt:
tel. 515 824 926
drgawka@padaczka.lublin. pl
www.padaczka.lublin.pl
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Lubelskie Stowarzyszenie 
Osób Chorych na 

Padaczkę i Ich Przyjaciół 
„DRGAWKA’

Cele Stowarzyszenia:
1. Integracja ludzi chorych na padaczkę między sobą z ludżmi zdrowymi.
2. Wspieranie psychicznie  członków w chorobie oraz wspieranie 
ruchu samopomocy mającej na celu zespolenie środowiska chorych 
przeciwdziałające uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia, 
bezradności itp..



3. Organizowanie spotkań z lekarzami zajmującymi się padaczki i kierowanie 
chorych do odpowiednich lekarzy (neurolodzy, epileptolodzy).
4. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz  
samorządowych tj. UM. MOPS. PCPR. ZUS. itp..
5. Prowadzenie prac propagandowo informatycznych mających na celu 
uświadamianie całego społeczeństwa o tym co to takiego epilepsja, 
jak obchodzić się z ludżmi chorymi i o problemach związanych z nią 
(dyskryminacja).
6. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych w celu umożliwienia 
wypoczynku i regeneracji sił chorym.
7. Organizowanie wycieczek, ognisk, imprez kulturalnych itp. dla członków 
Stowarzyszenia i nie tylko.

Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę 
i Ich Przyjaciół „DRGAWKA”
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Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne powołane zostało 
29.06.2005 na Zebraniu  Założycielskim z inicjatywy pracowników, 
rodziców uczestników oraz samych uczestników Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Nałęczowie. Zarejestrowane zostało przez Sąd Rejonowy 
w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
28.09.2005r, nr. KRS 0000241373. 
W  grudniu 2009 r. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku 
publicznegoDziałalność Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego 
oparta jest na Statucie. Ukierunkowana jest głównie na pomoc osobom 
niepełnosprawnym i ich otoczeniu.

Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne

Adres:
ul. Spółdzielcza 17 C

24-150 Nałęczów

Kontakt:
tel. 81 501 51 06
wtz.naleczow@wp.pl
www.wtznaleczow.pl
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Nałęczowskie 
Stowarzyszenie 
Charytatywne

 Jedną z form  działalności Nałęczowskiego Stowarzyszenia 
Charytatywnego jest prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej 
dla 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym 
i umiarkowanym. W WTZ osoby z niepełnosprawnością mają możliwość 
uczestnictwa w nieodpłatnych zajęciach z zakresu rehabilitacji zawodowej, 
społecznej i ruchowej.
      Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. 
Uczestnicy na zajęcia  dowożeni są autobusem dostosowanym do przewozu 
osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Zajęcia prowadzone 
są w sześciu pracowniach zajęciowych: gospodarstwa domowego, 
poligraficzno-introligatorskiej, artystycznej, uzdolnień twórczych, 
ceramiczno-wikliniarskiej, ogrodniczo-florystycznej. Warsztat oferuje 
wsparcie psychologiczne, rehabilitacje ruchową oraz opiekę pielęgniarską.

AKTUALNE DZIAŁANIA



Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne
Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
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 Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne w  czasie swojej 
działalności zorganizowało wiele projektów i wydarzeń skierowanych do 
środowiska osób z niepełnosprawnością między innymi:
• cykliczne, jesienne spotkanie integracyjne dla członków stowarzyszenia, 

ich rodzin i przyjaciół;
• projekty skierowane do osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia m.in. 

„Otwarci na siebie”; „Spotkanie z Bolesławem Prusem w Nałęczowie”; 
„Jesteśmy, działamy, pomagamy”;   „Artystyczny kalendarz”                                                                                                                                       
uroczyste obchody Dnia Inwalidy i Osoby z Niepełnosprawnością 
w Nałęczowie.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA

     W ramach zajęć WTZ osoby z niepełnosprawnością mają możliwość 
udziału w wycieczkach krajoznawcze w kraju i zagranicą, oraz wyjazdach do 
kin, teatrów i muzeów.  

Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu 
Podlaskim powołane zostało do życia w dniu 10 lipca 1995 r jako 
pozarządowa organizacja społeczna o charakterze non profit, która ma 

za zadanie między innymi: nieść pomoc osobom z niepełnosprawnościami 
i ich rodzinom w celu ich pełniejszej społecznej integracji, ochrony ich 
interesów zawodowych i społecznych, podnoszenie poziomu kultury 
i oświaty, przeciwdziałania dyskryminacji.
 Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia powyższe cele realizowane 
są między innymi przez prowadzenie od 1999 r dla dorosłych osób ze 
znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności Warsztatu Terapii 

Adres:
ul. Zarówie 86

21-560 Międzyrzec Podlaski

Kontakt:
tel. (83) 371 21 09
pson-miedzyrzec@o2.pl
www.psonmiedzyrzec.pl

Podlaskie Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych



Zajęciowej. Pozostałą działalność statutową Stowarzyszenie opiera na 
pracy społecznej swoich członków i sympatyków. Członkowie Zarządu 
Stowarzyszenia oraz Komisji 
Rewizyjnej nie pobierają 
żadnego wynagrodzenia 
za czynności wykonywane 
w związku z pełnioną funkcją. 
Obecnie Stowarzyszenie liczy 
77 członków. W 2012 roku 
Stowarzyszenie uzyskało 
status Organizacji Pożytku 
Publicznego.

 Uwzględniając cele statutowe Zarząd Podlaskiego Stowarzyszenia 
Osób Niepełnosprawnych w Międzyrzecu Podlaskim w obecnej kadencji 
prowadzi stałe formy działalności oraz różne projekty przy wsparciu 
instytucji lokalnych i powiatowych, a mianowicie:
1. Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej, który realizuje 

program rehabilitacji społeczno- zawodowej dla osób dorosłych 
z niepełnosprawnością. Prowadzona jest terapia zajęciowa w 5 
tematycznych pracowniach terapeutycznych. Uczestnicy objęci są opieką 
psychologa. Prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa. Obecnie 
z placówki korzysta 28 osób.

2. Integracyjna impreza turystyczno-rekreacyjna „Rowerowa majówka”, 
w której uczestniczyło 58 osób /11.05.br/

3. Impreza rekreacyjna osób z niepełnosprawnością „Integracja pod 
żaglami”. Przewidujemy uczestnictwo ca 200 osób z powiatu bialskiego 
/13.06.br/

4. Obchody „Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych” pod 
hasłem „Jesteśmy razem”- 03.12.2019r Impreza wspólna z lokalnymi 
placówkami zajmującymi się problematyką osób z niepełnosprawnością.

5. Przygotowania Stowarzyszenia i WTZ do zmiany siedziby.
Przedstawione działania są tylko jednymi z wielu planowanych do realizacji 
w br.

Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

AKTUALNE DZIAŁANIA
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1. 10.07.1995 r - zarejestrowanie Podlaskiego Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych w Sądzie Wojewódzkim w Lublinie.

2. 05.11.1997 r - uruchomienie biura Stowarzyszenia w budynku krytej pływalni 
MOSiR przy ul. Zarówie 86

3. 04.12.1998 r- zawarcie UMOWY nr 1/98 o utworzeniu warsztatu terapii 
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. W powyższej umowie w §4 ust.2 
zapisano cyt.’’Otwarcie pełnej działalności Warsztatu tj. przyjęcie uczestników 
i rozpoczęcie działalności rehabilitacyjnej powinno nastąpić z dniem 1 stycznia 
1999 r.” koniec cyt.

4. 12.08.2016 r - Porozumienie spisane pomiędzy Gminą Miejską Międzyrzec 
Podlaski a Stowarzyszeniem Rozwoju Żeglarstwa „STANICA” oraz Podlaskim 
Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych, w którym w §5 ust.l zapisano 
cyt.”Po zakończeniu budowy budynku, o którym mowa w§4 MIASTO przekaże 
nieodpłatnie, a STOWARZYSZENIE zobowiązuje się do przejęcia w użytkowanie 
części nieruchomości w sposób oznaczony w §2 ust.2,3,4 z przeznaczeniem na 
realizację celów statutowych, a w szczególności na prowadzenie warsztatów 
terapii zajęciowej na okres 20 lat” koniec cyt.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA

Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski

Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski powołany został w sierpniu 
1949 r. Jego twórcy-zasłużeni działacze społeczni: Karol Staszic, Ana-
tol Pawłowicz, Maria Jaroszyńska, Tadeusz Wojnarski, Ludgard Hen-

dzel, Tadeusz Stempurski.
 Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, rehabilitacja 
osób niesłyszących i osób z uszkodzonym słuchem, oraz ich integracja ze 
środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz 
działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, 

Adres:
ul. St. Leszczyńskiego 50

20-068 Lublin

Kontakt:
tel. 81 533 06 05
pzglublin@mbnet.pl
www.pzg.lublin.pl

Polski Związek Głuchych 
Oddział Lubelski
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zawodowych i społecznych. Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski 
prowadzi podstawową specjalistyczną rehabilitację osób głuchych 
i słabosłyszących w Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 
niesłyszących PZG: w Lublinie, Łukowie, Chełmie, Białej Podlaskiej.
 Zajmujemy się także rehabilitacją dzieci i młodzieży z wadą słuchu 
i mowy oraz z innymi niepełnosprawnościami w Ośrodku w Białej Podlaskiej, 
gdzie opieką obejmowane są dzieci z dysfunkcjami narządu ruchu, wzroku, 
zaburzeniami społeczno – emocjonalnymi.
 W strukturach  PZG Oddziału Lubelskiego funkcjonują i działają Koła 
Terenowe PZG: w Lublinie, Łukowie, Chełmie, Białej Podlaskiej.

Polski Związek Głuchych Oddział Lubelski
Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
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Jesteśmy organizacją kompetentną dzięki której możesz osiągnąć 
samodzielność i aktywność życiową, zrealizować potrzeby społeczne 
i zawodowe. Pomagamy 

niewidomym i słabowidzącym 
oraz ich bliskim w adaptacji 
do nowych warunków życia 
na terenie Województwa 
Lubelskiego. Udzielamy porad 
i informacji. Zapewniamy 
odnalezienie sensu życia 
poprzez wsparcie psychologiczne w procesie rehabilitacji i integracji. 
Realizujemy indywidualne i grupowe szkolenia. Wyznaczamy standardy 
funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w Polsce. Zmieniamy 
ich postrzeganie poprzez edukację społeczeństwa. Integrujemy środowisko 
i jesteśmy jego rzecznikiem.

Polski Związek Niewidomych Okręg 
Lubelski to organizacja osób niewidomych 
i tracących wzrok, dbająca o zaspokojenie 

ich potrzeb od 1951 roku. To skuteczny, 
kompetentny i niezależny finansowo 

rzecznik spraw tego środowiska.

Adres:
al. Piłsudskiego 17

20-407 Lublin

Kontakt:
tel. 81 441 53 25, 441 53 26
pzn.lublin@wp.pl
www.pzn.lublin.pl

Polski Związek 
Niewidomych 

Okręg Lubelski



Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
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Horyzonty rehabilitacji osób niewidomych i tracących wzrok - to projekt 
oferujący różne formy wsparcia stymulujące do osiągnięcia jak największej 
samodzielności w życiu osobistym, zawodowym i społecznym:
• orientacji przestrzennej i nauki samodzielnego poruszania się z białą 

laską,
• czynności dnia codziennego i samodzielności metodami bezwzrokowymi ,
• zajęć psychoedukacyjnych,
• zajęć  tyfloinformatycznych,
• tyfloedukacji prozdrowotnej dla diabetyków.
Pomocne dłonie 2019 to projekt, w ramach którego PZN świadczy pomoc 
asystenta osoby niepełnosprawnej, w szczególności:
• pomoc w wykonywaniu czynności życia codziennego,
• organizowanie i pomoc w dojazdach w wybrane przez beneficjenta 

miejsce (np. praca, lekarz, urzędy, kościół, znajomi),
• czytanie prasy, książek, korespondencji osobom niezdolnym do 

samodzielnego czytania,
• pomoc w pisaniu listów, odpowiedzi na pisma urzędowe,
• Asystent nie świadczy usług medycznych ani specjalistycznych usług 

opiekuńczych.

AKTUALNE DZIAŁANIA

Adres:
ul. St. Leszczyńskiego 23

20-068 Lublin

Kontakt:
tel. 793 933 110
lublin@diabetyk.org
www.diabetyk.org

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało w Bydgoszczy w czerwcu 
1981 roku. Szybko zaczęły powstawać w całym kraju oddziały 
i koła terenowe. Pierwsze koło w Lublinie zostało założone w marcu 

1986 roku a 3 lata później w samym tylko Lublinie było 4300 członków, 
zrzeszonych w 15 kołach PSD.



Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
PSONI Koło w Hrubieszowie
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 Cel Stowarzyszenia ciągle jest ten sam: działanie na rzecz 
poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej i zdrowotnej osób chorych na 
cukrzycę. Początkowy okres działalności Stowarzyszenia koncentrował 
się wokół spraw bytowych, czyli zaopatrzenie w żywność, sprzęt i leki 
oraz edukacyjnych. Edukacja, obok leków, diety i wysiłku fizycznego jest 
podstawą leczenia cukrzycy. Stąd na spotkaniach często gościliśmy 
lekarzy wszystkich specjalności, 
dietetyków, przedstawicieli 
firm farmaceutycznych i innych 
osób przekazujących wiedzę 
na temat cukrzycy. W latach 90 
organizowaliśmy również turnusy 
rehabilitacyjne, wycieczki, czy 
wyjścia do teatru, kina, itp. 
 Dzisiejsze życie diabetyków jest pełne problemów. Polskie 
Stowarzyszenie Diabetyków wciąż realizuje postawione wcześniej cele 
dostosowując się do możliwości jakie niesie życie.

Na cukrzycę aktualnie choruję 
ponad 400 mln ludzi na świecie. 
A w Polsce jest to ok. 3 mln osób

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Hrubieszowie działa od 1993 r., a od 1 września 1997 
roku swoja działalność rozpoczął Warsztat Terapii Zajęciowej, który 

został stworzony z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną.
Głównym zadaniem warsztatów jest rehabilitacja zawodowa i społeczna 
uczestników, która umożliwia zdobycie odpowiednich wiadomości 
i umiejętności potrzebnych do samodzielnego funkcjonowania 

Adres:
ul. Górna 17

22-500 Hrubieszów

Kontakt:
tel. 846 972 466
zk.hrubieszow@psouu.org.pl
www.wtz.hrubieszow.info

Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI

Koło w Hrubieszowie



w społeczeństwie. Główną metodą terapeutyczną stosowaną w WTZ jest 
terapia zajęciowa, która realizowana jest w 8 pracowniach profilowanych. 
Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie odporności psychicznej 
i sprawności fizycznej, podniesienie motywacji i aktywności począwszy od 
czynności samoobsługowych i porządkowych w najbliższym otoczeniu, po 
czynności na rzecz innych 
osób. Ponadto uczestnicy 
objęci są rehabilitacją 
ruchową, terapią 
psychologiczną aktywnie 
uczestniczą w zajęciach 
dodatkowych zgodnie ze 
swoimi oczekiwaniami 
i zainteresowaniami. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI Koło w Hrubieszowie
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AKTUALNE DZIAŁANIA
 Realizacja celów terapeutycznych w naszej placówce odbywa się 
poprzez ogólne usprawnianie i rozwój umiejętności wykonywania czynności 
życia codziennego.
 Realizując zadania rehabilitacji zawodowej placówka organizuje dla 
uczestników praktyki zawodowe, których celem jest rozwijanie kompetencji 
i umiejętności  zawodowych na otwartym rynku pracy. 
 Dbając o rozwój społeczny osób niepełnosprawnych organizowane 
są wyjścia do kina, teatru a także wyjazdy na spotkania integracyjne 
i turnusy rehabilitacyjne. Współpraca z środowiskiem lokalnym wpływa na 
mentalność społeczną, staramy się kreować pozytywny wizerunek osoby 
niepełnosprawnej intelektualnie odrzucając uprzedzenia i stereotypy.



Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI - Koło w Hrubieszowie
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Twórczość plastyczna. W  organizowanym przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  
Sztuka Osób Niepełnosprawnych w kategorii Malarstwo i witraż I miejsce 
zdobyła Anna Koba za obraz pt. „Taniec w kwiatach”.

Sukcesy sportowe. Największe sukcesy sportowe odnosi uczestniczka 
i zawodniczka Klubu O.S. „KUSY” WTZ w Hrubieszowie Beata Oliwiak która 
została podwójną Złotą Medalistką na XIV Światowych Letnich Igrzyskach 
Olimpiad Specjalnych w Los Angeles w tenisie stołowym, w grze pojedynczej 
i w deblu.

Sukcesy artystyczne. Największym sukcesem teatralnym jest zajęcie 
II miejsca w VII Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych 
w Mikołajkach przez grupę teatralną „Feniks” działającą w naszym 
warsztacie. Równie ważnym sukcesem naszych uczestników Justyny 
Gajewskiej i Gustawa Mędrka jest otrzymanie wyróżnienia w Ogólnopolskim 
Konkursie Literackim „Anielskie pióra” w Rybniku. Odpowiednio za utwór 
prozą „Aniołowie i opowiadanie „Uśmiech dziecka”.

Self – Adwokaci. Na terenie hrubieszowskich warsztatów działa grupa self - 
adwokatów, których głównym celem działania jest wspieranie i promowanie 
osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



PSONI Koło w Łęcznej powstało z inicjatywy byłego proboszcza Parafii 
św. Barbary w Łęcznej, Adama Lewandowskiego. Formalna postać 
stowarzyszenia wyrosła z ruchu kilkunastu rodziców, którzy spotykając 

się przy kawie, herbacie wypłakiwali się sobie wzajemnie z problemów. 

 Pierwszym krokiem Koła było zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych, 
a następnie logopedycznych dla dzieci członków ruchu. Społeczność 
wzbogacała się o nowych członków i podejmowała nowe wyzwania, co 
doprowadziło do utworzenia Dziennego Centrum Aktywności. Z chwilą 
powołania do życia DCA, w placówce zaczęły odbywać się także zajęcia 
z psychologiem, pedagogiem 
oraz muzykoterapeutą. Z zajęć 
grupowych i indywidualnych 
korzystały zarówno dzieci jak 
i młodzież. Z biegiem czasu 
zaistniała potrzeba rozszerzenia 
działalności Stowarzyszenia 
i zaczęto działania zmierzające 
do utworzenia drugiej placówki 
- Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Koło w Łęcznej

Adres:
ul. Świętoduska 2

21-010 Łęczna

Kontakt:
tel. 81 752 40 16, 825 677 064
psouul@poczta.onet.pl
www.kolowlecznej.blogspot.com
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Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób 
z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec 
nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu 

społecznym oraz wspieranie ich rodzin.



• Prowadzenie placówki – WTZ.
• Realizacja w partnerstwie projektów: „Wiekowi = Przebojowi”, „Aktywnie 

do przodu”, „Droga do lepszego Jutra”, „Nowa Perspektywa!” - WUP 
Lublin - projekty partnerskie w trakcie realizacji - RPO (Regionalny 
Program Operacyjny) na lata 2014-2020 priorytet 9-12 dzięki nawiązanej 
współpracy z Fundacja Seniorów Bonum Vitae z Lublina i Sonet 3 Janusz 
Olek 

• Promocja działań przez występy artystyczne zespołów w kraju i agranicą
• Współpraca z organizacjami ngo z terenu kraju, samorządem wszystkich 

szczebli, Szkołami, parafiami, Bankiem Żywności.
• Udział w VI edycji Kampanii Społecznej Kilometry Dobra.

 Najbliższe plany to rozbudowa placówki o mieszkania, może dać 
szansę uczestnikom WTZ na samodzielne życie w warunkach zbliżonych 
do domu rodzinnego. Taka forma wsparcia dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie daje możliwość sprawdzenia własnych umiejętności 
w samodzielnym funkcjonowaniu, zapewnia także całodobową opiekę 
w razie śmierci lub/i choroby rodziców.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI - Koło w Łęcznej
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Proces ten był długi w związku poszukiwaniem odpowiedniego lokalu 
i szeregiem innych przeszkód, na jakie napotykano.
 W 2000 roku znaleziono idealny budynek, dawnej szkoły we wsi 
Janowica. Budynek wymagał generalnego remontu oraz niezbędnych 
ulepszeń architektonicznych, dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zanim rozpoczęto prace odbyła się publiczna dyskusja 
z mieszkańcami wsi Janowica i władzami gminnymi. Z początku ludzie 
podchodzili do całej sprawy bardzo nieufnie, trudno było przekonać ich, do 
osób niepełnosprawnych. Również rodzicie niepełnosprawnych kandydatów 
do WTZ mieli wątpliwości czy ich dzieci sobie poradzą, czy to jest dla nich 
dobre… Zarząd Koła przeprowadził wszystkie procedury, także zamówienia 
publiczne na remont kapitalny budynku, który trwał pół roku. Pomimo 
wszystkich zawirowań i trudności 15 czerwca 2001 roku powstały Warsztaty 
Terapii Zajęciowej w Janowicy. 
 W 2002 roku Zarząd Koła wraz z kierownictwem WTZ, przy 
nieocenionym wsparciu Arcybiskupa Józefa Życińskiego, doprowadził do 
przyjęcia sakramentów I Komunii Świętej oraz Bierzmowania przez 18 osób



Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków 
przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku 

aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony 
ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.
Misją Stowarzyszenia jest:
• dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
• wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we 

wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości 
niesienia pomocy innym.

Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną, inni członkowie ich rodzin, a także 
przyjaciele, w tym profesjonaliści zaangażowani w pracę dla ich dobra. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Koło w Lublinie

Adres:
ul. Rogowskiego 5

20-840 Lublin

Kontakt:
tel. 81 742 12 93
zk.lublin@psoni.org.pl
www.lublin.psoni.org.pl
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 W ramach naszej działalności stworzyliśmy sieć wsparcia dla 
osób z niepełnosprawnością od urodzenia do  wieku emerytalnego. 
Wsparciem obejmujemy również osoby z najbliższego otoczenia 
naszych podopiecznych. Prowadzimy stale pięć placówek Dzienne 
Centrum Aktywności ,Warsztat Terapii Zajęciowej, Niepubliczną Poradnię  
Wczesnego Wspomagania rozwoju “LOLEK” , Punkt Przedszkolny 
“LOLEK”,Świetlicę Terapeutyczną . We wszystkich placówkach zatrudniamy 
wysokowykwalifikowanych specjalistów.  Kierunek pracy w placówkach 
wyznacza założenie, że każdy może wiele osiągnąć tylko trzeba mu w tym 
pomóc i wspólnie z rodzicami i opiekunami tworzymy sprzyjające rozwojowi 
warunki zarówno w domu jak i w placówce. Organizujemy spotkania 
i wyjazdy integracyjne,wyjścia do kina i teatru, zajęcia rozwijające pasje 
i zainteresowania.  Dbamy o to, aby rozwój naszych podopiecznych  był 
zrównoważony, realizujemy projekty rozwijające ich poznawczo, społecznie, 
religijnie i ekologicznie dzięki czemu zostaliśmy zakwalifikowani do 
Międzynarodowej Sieci Pedagogicznej „Pilgrim” z siedzibą w Wiedniu. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI - Koło w Lublinie
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 Pisarz Marian Brandys opisał w tygodniku “Świat” sytuację osób 
z niepełnosprawnością opierając się na relacjach rodziców. W wielu 
miastach Polski odezwali się w tej sprawie inni rodzice i tak powstał 
pierwszy w krajach obozu komunistycznego, ogólnopolski ruch rodziców 
reprezentujący interesy grupy obywateli, którzy byli pozbawieni wszelkich 
szans i egzystowali na marginesie życia społecznego.
 Ówczesne władze nie wyraziły zgody na rejestrację samodzielnej 
organizacji, uznając problem za patologię zbyt wstydliwą dla ustroju. Aby 
móc pomagać swoim dzieciom rodzice utworzyli w ramach TPD strukturę 
pn. Komitet i Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. W 1970r. Komitet, 
uzyskał członkostwo w Międzynarodowej Lidze Stowarzyszeń na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym. W 1991r. Komitet i Koła oddzieliły 
się od TPD tworząc pozarządową, samopomocową, niedochodową 
organizację- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym. W Lublinie Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 1965r.
W 2016r. zmieniło nazwę na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Rykach zostało powołane do życia z dniem 
22.02.1992 r.,  jako placówka terenowa Polskiego Stowarzyszenia na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie. 
W dn. 23.01.2017 r. zostało  wpisane do KRS jako Polskie Stowarzyszenie na 
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rykach.
 Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz wyrównywania 
szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków 
przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu 
uczestnictwu w życiu społecznym, 
działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz 
wspieranie ich rodzin.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI Koło w Rykach

“Każdy z nas jest inny, lecz każdy tak samo ważny”
Cytat z hymnu WTZ

Adres:
ul. Wyczółkowskiego 12

08-500 Ryki

Kontakt:
tel. 81 865 10 83
zk.ryki@psouu.org.pl
www.wtzryki.hekko24.pl

37

Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI

Koło w Rykach



 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Rykach od 2003 r. prowadzi Warsztaty Terapii 
Zajęciowej, które realizują zadania w zakresie rehabilitacji społeczno 
– zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności 
każdego uczestnika. Zostały stworzone 
z myślą o osobach o różnym stopniu 
niepełnosprawności niezdolnych do podjęcia 
pracy.Terapia w WTZ prowadzona jest 
z wykorzystaniem różnorodnych technik 
terapeutycznych, m.in: ergoterapii, arteterapii, 
socjoterapii, treningu ekonomicznego, treningu 
umiejętności społecznych i zawodowych.
Bardzo ważnym elementem rehabilitacji jest 
aktywizacja zawodowa uczestników. WTZ 
współpracując z lokalnymi przedsiębiorcami 
realizuje nieodpłatne praktyki zawodowe 
dla osób niepełnosprawnych. Aż ośmiu 
uczestników WTZ znalazło zatrudnienie na 
otwartym rynku pracy i utrzymało się tam.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI - Koło w Rykach
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 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Rykach powstało z inicjatywy rodziców dzieci 
niepełnosprawnych w 1992 r. Dzięki zrozumieniu i przychylności ówczesnych 
władz miasta Ryki otrzymaliśmy w ramach użyczenia budynki i działkę przy 
ul. Wyczółkowskiego 12 w Rykach. Po generalnym remoncie i adaptacji 
pomieszczeń do nowych zadań utworzono Zespół Rehabilitacyjno-
Terapeutyczny dla 25 dzieci niepełnosprawnych. Funkcjonował on do 2008 
r. Z powodu braku źródeł finansowania oraz trudnych warunków lokalowych, 
podjęto decyzję o zaprzestaniu tej formy działalności. Od 15.12.2003 
r. prowadzimy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Początkowo dla 25 osób 
niepełnosprawnych w 5 pracowniach. W wyniku dużego zainteresowania 
placówką oraz budową łącznika między dwoma budynkami, mogliśmy 
rozszerzyć WTZ o nowe pracownie. W chwili obecnej do WTZ uczęszcza 
60 uczestników i funkcjonuje 12 pracowni: artystyczna, bukieciarska, 
fotograficzno-informatyczna, fryzjerska, gospodarstwa domowego, 
krawiecka, plastyczna, stolarsko-rękodzielnicza, technik różnych, witrażu 
oraz 2 pracownie umiejętności społecznych.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną (PSONI) Koło w Świdniku powstało w 1987 roku 
z inicjatywy rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną

PSONI jest organizacją pozarządową, samopomocową, niedochodową, 
działającą dla pożytku publicznego. Reprezentuje interesy, wypowiada się 
i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną 
w Polsce, ich rodzin i opiekunów.
Celem Stowarzyszenia 
jest działanie na rzecz 
wyrównywania szans osób 
z niepełnosprawnością 
intelektualną, tworzenie 
warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka, 
prowadzenia ich ku 
aktywnemu uczestnictwu 
w życiu społecznym oraz 
działanie na rzecz ochrony ich 
zdrowia oraz wspierania ich 
rodzin (Art. 4 Statutu).
Misją Stowarzyszenia jest:
• dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,
• wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we 

wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości 
niesienia pomocy innym (Art. 31  Statutu PSONI).

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI Koło w Świdniku

Adres:
ul. Kościuszki 8
21-040 Świdnik

Kontakt:
tel. 81 759-10-80
zk.swidnik@psoni.org.pl
www.swidnik.psoni.org.pl
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PSONI Koło w Świdniku prowadzi trzy placówki:
• Dzienne Centrum Aktywności (DCA) prowadzi swoją działalność od 1994 

roku. Zajmuje się kompleksową, wielospecjalistyczną, skoordynowaną 
i ciągłą rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi 
w wieku od 0 do 18 roku życia.

• Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) działa od 1998 roku. Realizuje 
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych. 

• Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) funkcjonuje od 2009 r. 
Celem ŚDS jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia 
terapeutycznego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
ze szczególnym dołożeniem starań w kierunku przygotowania ich do 
samodzielnego życia i funkcjonowania w środowisku.

 Bardzo ważnym punktem działalności PSONI Koło w Świdniku 
jest rozwój pasji i zainteresowań osób z niepełnosprawnością. W WTZ 
funkcjonuje grupa wokalna „Ach To My” i teatralno-taneczna „Motyle”, 
w ŚDS grupa teatralno-taneczna „Pasjonaci”. Grupy biorą udział w licznych 
konkursach i festiwalach zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI - Koło w Świdniku
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 W 2018 r. WTZ obchodził 20-lecie swojej działalności. Od ponad 
20 lat PSONI Koło w Świdniku organizuje Dzień Godności Osoby 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, który służy integracji osób 
z niepełnosprawnością ze społeczeństwem i prezentacji bogatego dorobku 
artystycznego placówek Stowarzyszenia.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną (1991–2015 jako: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym) jest organizacją pozarządową, 

niedochodową, samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się 
i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
ich rodzin i opiekunów. Kontynuuje działalność założonego w 1963r. 
Komitetu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski przy Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci. Organizacja 
jest zarejestrowana 
w KRS, terenem jej 
działania jest obszar 
Rzeczpospolitej Polskiej. 
Działa na podstawie prawa 
o stowarzyszeniach. 
Jednostkami terenowymi 
Organizacji są Koła. 
Władze centralne 
Stowarzyszenia to Zarząd 
Główny w Warszawie. 
Terenowe Koła 
reprezentują Zarządy poszczególnych Kół.  Swoją działalność opiera na 
pracy społecznej członków, wolontariuszy i pracowników. Stowarzyszenie 
jest członkiem Inclusion Europe–Europejskiego Związku Stowarzyszeń Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin. 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim

Misją Stowarzyszenia jest: dbanie 
o godność, szczęście i jakość życia osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, 
ich równoprawne miejsce w rodzinie 

i w społeczeństwie; wspieranie rodzin 
osób z niepełnosprawnością intelektualną 

we wszystkich obszarach życia 
i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości 

niesienia pomocy innym.

Adres:
ul. Słowackiego 7b

22-600 Tomaszów Lubelski

Kontakt:
tel. 84 664 22 71
zk.tomaszowlubelski@pson i.org.pl
www.psouutomaszow.pl
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PSONI Koło w Tomaszowie Lub.  prowadzi nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego na rzecz osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną 
i sprzężonymi niepełnosprawnościami dla mieszkańców powiatu: 
tomaszowskiego i biłgorajskiego w ramach systemowego wsparcia w:
Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym - osoby 
z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wielorako sprzężonymi 
niepełnosprawnościami w wieku 7 – 25 r.ż :
- realizują obowiązek szkolny lub nauki oraz zajęcia rewalidacyjno – 
wychowawcze
- korzystają z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 0 r.ż. do czasu 
rozpoczęcia nauki
- korzystają z wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii m.in.: kinezyterapii, 
fizykoterapii, hydroterapii, ciepłolecznictwa oraz terapii psychologicznej, 
logopedycznej i zajęciowej) 
Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, która tworzy 
warunki do rehabilitacji społecznej oraz nabywania kompetencji niezbędnych 
w pracy. 
Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym „Dobry Start”, które 
prowadzi wychowanie przedszkolne i obowiązkowe roczne przygotowanie 
przedszkolne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Warsztacie Terapii Zajęciowej, który organizuje rehabilitację społeczną 
i zawodową, umożliwiając uczestnikom nabycie podstawowych umiejętności 
niezbędnych w wykonywaniu pracy. 
Ośrodku Wsparcia, który realizuje program aktywizująco – wspierający 
osoby dorosłe z niepełnosprawnością Intelektualną. 
Zakładzie Aktywności Zawodowej, w którym osoby dorosłe 
z niepełnosprawnościami kontynuują rehabilitację społeczną i zawodową 
nabywając kompetencje niezbędne do wykonywania pracy na otwartym 
rynku pracy.  Kierunki działalności to: gastronomia, catering, uprawa owoców 
i warzyw oraz sprzątanie obiektów.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działania integrujące i włączające osoby 
z niepełnosprawnością intelektualną w aktywne życie lokalnej społeczności, 
kształtując w niej postawy akceptacji oraz gotowości niesienia pomocy 
i wsparcia osobom z niepełnosprawnościami.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną PSONI - Koło w Tomaszowie Lubelskim
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Stowarzyszenie Osób z NTM ”UroConti” zrzesza osoby z problemem 
nietrzymania moczu. Stowarzyszenie zostało założone przez 
grupę aktywnych osób, które chcą pomóc sobie i innym pacjentom 

borykającym się z tym problemem.

PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim
Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na NTM UroConti

Adres:
ul. St. Leszczyńskiego 23 

20-068 Lublin

Kontakt:
tel. 501 076 246
lublin@uroconti.pl
www.uroconti.pl/lublin/index.html
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Polskie Stowarzyszenie 
Osób Chorych na NTM 

UroConti

PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim działa od sierpnia 1993r. Utworzyło 
system wsparcia na rzecz  osób z niepełnosprawnością intelektualną 
począwszy od ich urodzenia aż po wiek podeszły. Aktualnie prowadzi 6 
placówek stacjonarnych, obejmując działaniem ponad 250 osób. Działalność 
prowadzi w obiekcie własnym oraz dwu obiektach użyczonych nieodpłatnie 
przez władze powiatu oraz gminy Tomaszów Lubelski. W chwili obecnej 
dodatkowo działania swoje koncentruje wokół budowy Lokalnego Centrum 
Wspierająco – Aktywizującego w Tomaszowie Lubelskim i pozyskiwaniu 
środków na tę inwestycję. W Centrum będzie funkcjonować DPS, Ośrodek 
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy oraz zaplecze lokalowe do 
prowadzenia działań integracyjno – włączających osoby niepełnosprawne 
w życie lokalnej społeczności. Centrum pozwoli na udzielanie pomocy 
osobom potrzebującym jej aż po kres ich życia. 
Systemowe rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością 
intelektualną było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami 
powiatowym, miejskim i gminnym a także wojewódzkim. 
Aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z systemu wsparcia 
Stowarzyszenie organizuje dla nich transport do placówek i dożywianie. 

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



 Współdziałamy w zakresie powołania pierwszego w Polsce Centrum 
Kontynencji, które ma powstać jako spółka akcyjna.
 Właśnie rozpoczęła się emisja akcji Medical Continence 
Centers S.A.,która to spółka ma uruchomić pierwsze, kompleksowe 
i multidyscyplinarne centrum dla osób z inkontynencją. 
 W założeniu CENTRUM KONTYNENCJI ma zabezpieczuć pełną 
opiekę dla pacjentów z NTM w jednym miejscu.
ŁĄCZYMY PROFESJONALISTÓW
Medical Continence Centers S.A. (www.medicalcontinencecenters.
eu) została stworzona przez pasjonatów rozwijania współpracy 
interdyscyplinarnej w medycynie. W Polsce, tak jak w większości 
krajów na świecie, tylko nieliczni urolodzy i ginekolodzy specjalizują się 
w leczeniu inkontynencji a ich współpraca kończy się zazwyczaj jedynie na 
deklaracjach.
TWORZYMY STANDARDY
Medical Contiennece Centers S.A. jest pierwszym projektem w Polsce, który 
tworzy infrastrukturalne ramy dla stałej, partnerskiej współpracy trzech 
kluczowych dla powodzenia terapii zawodów medycznych: lekarzy urologów 
i ginekologów oraz fizjoterapeutów.
WPROWADZAMY NOWĄ JAKOŚĆ
Łącząc kompetencje biznesowe i medyczne z wieloletnim doświadczeniem 
międzynarodowym, tworzymy nową jakość w opiece nad trudnym 
pacjentem, który nigdy nie będzie priorytetem dla publicznej służby zdrowia.

Polskie Stowarzyszenie Osób Chorych na NTM UroConti
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 „UroConti” rozpoczęło działalność z początkiem kwietnia 2007 roku, 
jest organizacją non-profit. Każdy kto boryka się z problemem nietrzymania 
moczu może zostać członkiem Stowarzyszenia i aktywnie włączyć się 
w jego działalność.
Wizja Stowarzyszenia „UroConti”:
    • poprawa jakości życia osób z NTM;
    • wsparcie dla osób z problemem nietrzymania moczu i ich rodzin;
    • popularyzacja wiedzy na temat metod leczenia nietrzymania moczu;
    • wzrost świadomości społecznej na temat NTM;
    • współpraca z organizacjami pacjentów;
    • realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” to organizacja działająca na rzecz 
poprawy jakości życia osób z problemem nietrzymania moczu.



Stowarzyszenie powstało w roku 1998 z potrzeby niesienia pomocy cho-
rym na astmę. Jedną z najważniejszych inicjatyw jest propagowanie 
nowoczesnych metod leczenia oraz edukacja chorych a także działania 

samopomocowe .
 Stowarzyszenie organizuje i uczestniczy w wielu wydarzeniach 
lokalnych i ogólnopolskich dotyczących problematyki ochrony zdrowia, 
takich jak konferencje, spotkania edukacyjne, imprezy kulturalne 
i integracyjne. Aktywnie działa na rzecz swoich członków, propaguje wśród 
nich aktywny styl życia, prowadzi również wypożyczalnię koncentratorów 
tlenu.
 Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w każdą ostatnia 
sobotę miesiąca ( z wyjątkiem lipca i sierpnia), by omówić sprawy 
bieżące a często także wysłuchać ciekawych prelekcji dotyczących 
życia z chorobą przewlekłą. 
Stowarzyszenie współdziała 
z Kliniką Pneumonologii, Onkologii 
i Alergologii UM w Lublinie 
oraz z rożnymi organizacjami 
działającymi na rzecz osób 
niepełnosprawnych i chorych.

Stowarzyszenie Chorych na Astmę Oskrzelową

Adres:
ul. Jaczewskiego 8

20-950 Lublin

Kontakt:
tel. 603 614 700
astma.lublin@op.pl
www.astma-alergia-pochp.pl
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Stowarzyszenie Chorych 
na Astmę Oskrzelową



Działania Stowarzyszenia ukierunkowane są na przygotowanie osób 
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich 
w wyniku uszkodzenia rdzenia kręgowego, do samodzielnego 

i niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie. 

Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji 
REKRYTERINGSGRUPPEN  - Region Lubelski

W profesjonalny sposób przygotowujemy osoby po urazach rdzenia 
kręgowego do funkcjonowania w społeczeństwie ludzi zdrowych.

Adres:
ul. St. Leszczyńskiego 23

20-068 Lublin

Kontakt:
tel. 661 605 059
biuro@gar.lublin.pl
www.gar.lublin.pl
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Stowarzyszenie Grupa 
Aktywnej Rehabilitacji 

REKRYTERINGSGRUPPEN  
- Region Lubelski

 Przekazujemy swoją wiedzę i pokazujemy, co robić, by radzić sobie 
w czynnościach dnia codziennego. Wykorzystujemy do tego metodę tak 
zwanej „aktywnej rehabilitacji”. Bazuje ona na trzech zasadach:
1. W kontaktach z osobami, które doznały urazu rdzenia kręgowego, 

podstawową rolę odgrywa tak zwany „wzorzec osobowy”, czyli ktoś 
poruszający się na wózku, kto na własnym przykładzie pokazuje, jak 
wysoki stopień sprawności można uzyskać.

2. Proces rehabilitacji opiera się na aktywności fizycznej o charakterze 
sportowym, przy czym sport nie jest celem samym w sobie, ale środkiem 
w drodze do samodzielności.

3. Osoba niepełnosprawna jest aktywna w procesie rehabilitacji i to od 
niej zależy, jak ten proces przebiega i jakie efekty zostaną osiągnięte. 



W ramach działalności:
• docieramy do osób niepełnosprawnych przebywających zarówno 

w placówkach medycznych, jak i w domach, by bezpośrednio przekazywać 
informacje niezbędne w procesie rehabilitacji psychofizycznej 
i społecznej;doradzamy również, jak dobrać sprzęt ortopedyczny i otrzymać do 
niego dofinansowanie, gdzie i w jakim zakresie uzyskać pomoc,

• prowadzimy i współprowadzimy z innymi organizacjami zajęcia 
o charakterze rehabilitacyjno-sportowym;

• organizujemy i współorganizujemy integracyjne imprezy sportowo-rekreacyjne;
• prowadzimy pokazy i szkolenia z zakresu aktywnej rehabilitacji,
• prowadzimy zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których mówimy 

o różnych aspektach niepełnosprawności;
• współpracujemy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 

osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji 
REKRYTERINGSGRUPPEN  - Region Lubelski
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 Stowarzyszenie Grupa Aktywnej Rehabilitacji Rekryteringsgruppen – 
Region Lubelski osobowość prawną uzyskało w 1994 roku. Nasze działania 
prowadzimy jednak od 1988 roku, kiedy to, jako jednostka terenowa 
ogólnopolskiego Stowarzyszenia, rozpoczęliśmy krzewienie zapożyczonej ze 
Szwecji idea Aktywnej Rehabilitacji.
 Jako pierwsi w regionie prowadziliśmy zajęcia usprawniające dla 
„wózkowiczów” z elementami techniki jazdy, treningu ogólnokondycyjnego, 
tenisa stołowego i szermierki. Przez lata organizowaliśmy Grand Prix 
Lubelszczyzny w wyścigach na wózkach. Powołaliśmy drużynę rugby na 
wózkach. Braliśmy udział w wielu działaniach na rzecz niepełnosprawnych 
mieszkańców Lublina oraz całego województwa, za co wielokrotnie byliśmy 
wyróżniani. Nasi członkowie mogą się pochwalić osiągnięciami sportowymi 
nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA

W kontaktach z osobami, które doznały urazu rdzenia kręgowego, 
podstawową rolę odgrywa tak zwany „wzorzec osobowy”, czyli ktoś 
poruszający się na wózku, kto na własnym przykładzie pokazuje, jak 
wysoki stopień sprawności można uzyskać.

4. Proces rehabilitacji opiera się na aktywności fizycznej o charakterze 
sportowym, przy czym sport nie jest celem samym w sobie, ale środkiem 
w drodze do samodzielności.

5. Osoba niepełnosprawna jest aktywna w procesie rehabilitacji i to od niej 
zależy, jak ten proces przebiega i jakie efekty zostaną osiągnięte.



Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
Ruchowo prowadzi Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji w Lublinie 
przy ul. Doświadczalnej 46 i zrzesza 150 członków z Lublina 

i województwa.
 Naszymi podopiecznymi są dzieci, młodzież i osoby dorosłe 
z niepełnosprawnością ze schorzeniami: mózgowe porażenie dziecięce, 
przepuklina oponowo- rdzeniowa, dystrofia mięśniowa, niepełnosprawność 
pourazowa, zespół Downa, Autyzm.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo

Adres:
ul. Doświadczalna 46

20-236 Lublin

Kontakt:
tel. 817 445 318
doswiadczalna@poczta.fm
www.doswiadczalna.pl
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Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej 

Ruchowo

• Projekt „Wspieranie procesu indywidualnego, grupowego i społecznego 
osób niepełnosprawnych szansą na niezależne życie.” w ramach zadania 
„Kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych”- ze środków 
PFRON,

• Warsztaty Terapii Zajęciowej,
• Świetlica Integracyjna “Razem”,
• Projekt „Aktywizacja, integracja oraz przeciwdziałanie marginalizacji 

osób starszych poprzez utworzenie Klubu Seniora na dzielnicy Felin 
w mieście Lublin.”- ze środków EFS.

AKTUALNE DZIAŁANIA

Stowarzyszenie realizowało następujące działania i projekty:
• Projekt „ Nasz trud naszym sukcesem” w ramach zadania „Kompleksowa 

rehabilitacja osób niepełnosprawnych”- ze środków PFRON,
• Rehabilitacja osób niepełnosprawnych- ze środków MOPR,
• Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej- ze środków MOPR,

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych “Otwarta Dłoń”

Stowarzyszenie powstało 18 września 2002 roku z inicjatywy 
pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Muratynie, zajmujących 
się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak 
najkorzystniejszych warunków do pełnego rozwoju osób niepełnosprawnych 
oraz ich aktywnego i godnego 
uczestnictwa w życiu 
społecznym a także pomoc 
ich rodzinom. Stowarzyszenie 
wspiera organizacyjnie 
i finansowo Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Muratynie, 
upowszechnia w społeczeństwie 
problemy i potrzeby osób 
niepełnosprawnych, przeciwdziała 
ich dyskryminacji.

Adres:
Muratyn 49

22-650 Łaszczów

Kontakt:
tel. 846 471 489, 697 068 230
stowarzyszenie.muratyn@o2.pl
www.wtz-muratyn.laszczow.pl
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Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

“Otwarta Dłoń”

• Warsztaty szkoleniowe „ Zwiększenie kompetencji osobistych rodziców 
drogą do poprawy życia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.”- ze 
środków PFRON,

• Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów, grup 
środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych „Poprawa 
jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zwiększenie kompetencji 
osobistych ich rodziców.”- ze środków ROPS,

• Turnusy wypoczynkowo-rehabilitacyjne,
• Wyjazdy integracyjne.



Ogród sensoryczny ze strefą relaksu – 
tworzone przez Stowarzyszenie magiczne, 
pełne barw i zapachów miejsce, w którym 
prowadzona jest terapia zmysłowa osób 
niepełnosprawnych, uczestników WTZ 
Muratyn oraz  zajęcia edukacyjno-integracyjne 
i gry terenowe z dziećmi i młodzieżą.

Mieszkanie treningowe – od roku 2008 
prowadzone są w nim treningi dla osób 
niepełnosprawnych kształtujące umiejętności 
niezbędne do samodzielnego życia, 
zwiększające ich niezależność życiową 
i aktywizujące do kierowania własnymi 
sprawami.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 
“Otwarta Dłoń”
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Festiwal Umiejętności  - cykliczny, 
organizowany corocznie plenerowy  konkurs, 
adresowany do uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej z województwa lubelskiego.  
Jego celem jest promowanie umiejętności 
i zainteresowań osób niepełnosprawnych, 
inspirowanie do rozwijania posiadanych 
talentów. Czasami realizowany także jako 
Bożonarodzeniowy Festiwal Umiejętności. 

Integracja ze społecznością lokalną - stowarzyszenie realizowało także  
wiele projektów na rzecz społeczności lokalnej, seniorów, dzieci i młodzieży, 
promując idee wolontariatu, inicjując działania na rzecz dobra wspólnego.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Stowarzyszenie SONI powstało z inicjatywy rodziców dzieci 
niepełnosprawnych intelektualnie i zostało zarejestrowane w dniu 
14 września 1999 r. w rejestrze stowarzyszeń. Jest organizacją 

pozarządową, samopomocową, niedochodową. Od czerwca 2004 r. 
posiada status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza 80 członków. 
Misją Stowarzyszenia jest wspieranie osób niepełnosprawnych tak, aby 
mogły zajmować godne miejsce w rodzinie i społeczeństwie oraz udzielanie 
pomocy rodzinom w trudnych sytuacjach związanych z faktem urodzenia, 
adoptowania lub wychowywania osoby z niepełnosprawnością. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną SONI

„Najlepsze co możemy uczynić dla innych 
to nie tylko dzielenie się z nimi swoimi 
bogactwami, ale uświadomienie im ich 

własnych zasobów i możliwości.”

Adres:
ul. Młodzieżowa 6
24-320 Poniatowa

Kontakt:
tel. 81 820 42 36
soni-5@o2.pl
www.niepelnosprawni-poniatowa.pl
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Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną 
SONI



Swoje cele statutowe realizuje poprzez prowadzenie:
1. Środowiskowego Ośrodka Wsparcia “Pinokio” o 50 miejscach 
statutowych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadaniem ośrodka jest 
świadczenie usług specjalistycznych, konsultacyjnych i bytowych osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie i chorym psychicznie w zakresie:
• rehabilitacji społecznej polegającej na prowadzeniu treningu 

funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania problemów, 
treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,

• terapii ruchowej,
• poradnictwa i terapii psychologicznej,
• terapii zajęciowej w pracowniach: plastycznej, 

kulinarnej, edukacyjnej, teatralnej, hafciarsko-
krawieckiej, stolarskiej, muzycznej, 
komputerowej, wizażu oraz świetlicowej,

• integrowania uczestników z ich środowiskiem 
lokalnym (w tym rodzinnym) min. poprzez 
organizowanie spotkań, imprez kulturalno-
integracyjnych i okolicznościowych z okazji 
różnych świąt i rocznic;

• usług socjalno – bytowych, w tym transport do 
ośrodka i do miejsca zamieszkania lub innego 
uzgodnionego miejsca.

2. Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Rewalidacyjnej, w której 
realizowane są:
• zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dla 45 dzieci;
• projekt „Usprawnianie psychoruchowe osób niepełnosprawnych” dla 92 

beneficjentów (67 dzieci i młodzieży oraz 25 osoby dorosłe posiadające 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Ponadto Stowarzyszenie SONI 
realizuje:
• Zajęcia rehabilitacyjne.
• Masaż.
• Zajęcia psychologiczne.
• Zajęcia logopedyczne.
• Zajęcia pedagogiczne.
• Terapię Integracji Sensorycznej.
• Hipoterapię.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną SONI
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Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych”Otwarty Krąg” w Kurowie 
zostało zarejestrowane 18.06.2004r.powstało z inicjatywy grupy 
osób,których problem niepełnosprawności dotknął bezpośrednio 

lub pośrednio z racji niepełnosprawnośći członków najbliższej rodziny.
obecnie zrzesza 60 członków zwyczajnych i 4 wspierających.są to osoby 
w różnym wieku i różnym rodzajem niepełnosprawności. Funkcję prezesa 
nieprzerwanie pełni inicjatorka założenia stowarzyszenia pani Danuta Kuna. 
Zgodnie ze statutem terenem działania stowarzyszenia jest wiejska gmina 
Kurów. 
 Zakres działania szczegółowo określony jest w statucie. Na uwagę 
zasługują różne formy integracji zrzeszonych osób oraz dążenia do poprawy 
warunków życiowych osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych 
w celu zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym 
i kulturalnym. Dzięki przychylności władz gminy stowarzyszenie 
otrzymało lokal w którym 
został uruchomiony punkt 
informacyjno-konsultacyjny. 
Oprócz comiesięcznych 
spotkań organizowane są 
wycieczki, ogniska, wyjazdy do 
teatru , imprezy andrzejkowe, 
karnawałowe i spotkania 
modlitewne. Członkowie 
stowarzyszenia rozwijają swoje 
zainteresowania i uzdolnienia 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Otwarty Krąg”

Adres:
ul. Lubelska 35
24-170 Kurów

Kontakt:
tel. 500 233 235, 514 439 127
otwartykrag@o2.pl
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Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych 

“Otwarty Krąg”



poprzez wykonywanie prac plastycznych różnego rodzaju stroików 
dekoracji prezentowanych na wystawach a także przygotowywanie 
programów artystycznych z okazji Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych 
i Bożego Narodzenia. W ostatnich latach z naszą prezentacją części  
artystycznych wychodzimy poza granice gminy a nawet powiatu. Działalność 
stowarzyszenia wspierają Władze Gminy w Kurowie. Istnieje ścisła 
współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, placówkami oświatowymi służbą 
zdrowia, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Strażą Pożarną.
Stowarzyszenie  zrzesza osoby  niepełnosprawne z różnymi schorzeniami 
i w różnym  wieku zamieszkujące  na terenie Gminy Kurów.
Podstawowe  cele :
    • Działanie  na rzecz osób chorych w celu poprawy ich warunków 
życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwaw życiu społecznym 
i zawodowym.
    • Wyzwalanie inicjatyw osób chorych w kierunku leczenia i rehabilitacji.
    • Likwidacja barier psychologiczno-społecznych.
    • Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz 
państwowych i samorządowych.
Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:
    • Informację o przysługująccych świadczeniach przekazywane na 
spotkaniach z udziałem zaproszonych gości-pracowników instytucji 
zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych.
    • Udzielanie pomocy członkom w rozwiązywaniu spraw życia codziennego 
poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową i interwencję 
w indywidualnych sprawach.
    • Organizację comiesięcznych spotkań i imprez kulturalno=oświatowych 
oraz spotkań integracyjnych połączonych a wymianą doświadczeń z grupami 
osób niepełnosprawnych z innych miejscowości.
    • Ścisłą współpracę z władzami oświatowymi na terenie gminy 
w zakresie podejmowania tematyki osób niepełnosprawnych 
w programach wychowawczych szkół a także współpracę z księżmi 
miejscowej parafii w dotyczącej pomocy duchowej osobom 
samotnym,chorym,niepełnosprawnym i ich rodzinom.
    • Współdziałanie z organami władzy administracji państwowej 
samorządowej, słuzbą zdrowia,organizacjami społecznymi i innymi 
działającymi na rzecz i dla dobra osób niepełnosprawnych.
    • Prowadzenie  akcji informacyjno-uświadamiających zmierzających do 
pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “Otwarty Krąg”
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Działalność rozpoczęliśmy w 2013r. Nasze Stowarzyszenie skupia 70 
członków z terenu miasta Chełm oraz powiatu chełmskiego. Głównym 
celem, który konsekwentnie realizujemy od początku jest jednoczenie

środowiska osób chorych, z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością 
i Ich Przyjaciół „Zbyszko”

Adres:
ul. Partyzantów 40

22-100 Chełm

Kontakt:
tel. 784 195 637
Stowarzyszenie.zbyszko@o p.pl
www.facebook.com/
stowarzyszenie.zbyszko
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Stowarzyszenie Osób 
z Niepełnosprawnością 

i Ich Przyjaciół „Zbyszko”

 Aktualne działania: Obecnie realizujemy zadanie pt. “Akademia 
Teatralna ze Zbyszkiem” Zaplanowane przez nas przedsięwzięcie ma objąć 
osoby zamieszkujące tereny powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego,
łęczyńskiego, krasnostawskiego i włodawskiego. W okresie od 1 maja do 
30 listopada 2019 roku chcemy zrealizować projekt składający się z trzech 
etapów:
1. Warsztaty teatralne pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli kunsztu 

aktorskiego;
2. Finalny spektakl, podczas którego zgłoszone grupy wspólnie 

zaprezentują przedstawienie na wielkiej scenie;
3. Gala finałowa wraz z rozdaniem nagród dla każdego uczestnika 

przeglądu;
 Projekt ma na celu przede wszystkim przełamanie barier jakie stawia 
niepełnosprawność a także zapobiegać
wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez podjęcie 
działalności artystycznej.

AKTUALNE DZIAŁANIA



Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością 
i Ich Przyjaciół „Zbyszko”
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 W ubiegłym roku z powodzeniem prowadziliśmy projekt “Teatr ze 
Zbyszkiem”. Swoim zasięgiem obejmował Warsztaty Terapii Zajęciowej m.in 
powiatu chełmskiego i miasta Chełm. Podczas finałowej gali, widzowie mieli
okazję podziwiać autorskie przedstawienia niepełnosprawnych twórców.
Byliśmy również współorganizatorem Chełmskiego Dnia Organizacji 
Pozarządowych, natomiast w 2017r.zostaliśmy laureatem nagrody głównej 
tego wydarzenia.
 W 2017 r. realizowaliśmy również projekt ASOS. W jego ramach 
zorganizowaliśmy warsztaty usprawniające pamięć i zdolności manualne, 
wyjazdy integracyjne oraz zapewniliśmy pomoc wykwalifikowanych 
opiekunów w wykonywaniu obowiązków domowych.
 Oprócz tych działań organizujemy warsztaty, wyjazdy i spotkania 
integracyjne środowiska osób  niepełnosprawnych. Zwiedziliśmy m.in Lwów, 
uczyliśmy się żeglować a także rozwijamy nasze pasje rękodzielnicze.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Słoneczko Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
powstało 12 czerwca 2007r. w Lublinie. Jest organizacją pożytku 
publicznego. Działa na terenie miasta Lublin, jak  i na terenach 

wiejskich woj. lubelskiego.
 Założone zostało przez Rodziców dzieci z niepełnosprawnością 
i specjalistów (pasjonatów) zajmujących się problematyką 
niepełnosprawności, z potrzeby serca, dla dzieci, które oczekują pomocy.  
 Chcemy, by również dla nich zaświeciło “słoneczko”.  Celem 
Stowarzyszenia jest udzielanie wszechstronnej pomocy osobom 
niepełnosprawnym , jak również osobom z deficytami poznawczymi, 
a także osobom wykluczonym społecznie lub zagrożonym wykluczeniem ze 
społeczeństwa.
 Cel ten realizuje poprzez prowadzenie różnego typu zajęć: 
rehabilitacyjnych, terapeutycznych, stymulujących rozwój, organizowanie 
i realizowanie szkoleń i konferencji. Jest organizatorem kolonii, obozów, ferii, 
turnusów rehabilitacyjnych i innych form aktywnego wypoczynku.

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej  “Słoneczko”

Adres:
ul. St. Leszczyńskiego 23

20-068 Lublin

Kontakt:
tel. 501 292 467
stow-sloneczko@o2.pl
www.sloneczko.org.pl
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Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży 

Niepełnosprawnej 
“Słoneczko”



Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie “Nie-Łatwe Wychowanie” 
zostało założone w 2014 roku i skupia wokół siebie rodziców 
dzieci niepełnosprawnych, terapeutów, nauczycieli, psychologów, 

pedagogów, lekarzy. Prowadzimy specjalistyczne terapie dla dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną, problemami w nauce i problemami 
wychowawczymi. Specjalizujemy się w pracy z zachowaniami trudnymi 
i terapii osób autystycznych. Prowadzimy szkolenia specjalistyczne 
dla rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci z niepełnosprawnością. 
Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej 
z Krakowa i wieloma specjalistami z całej Polski.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie “Nie-Łatwe Wychowanie” 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za Krokiem” 

Adres:
ul. Turniowa 9 lok. 17

20-563 Lublin

Kontakt:
tel. 667 993 778
nielatwewychowanie.stow@gmail.com
www.facebook.com/
spdir.nielatwewychowanie
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Stowarzyszenie 
Pomocy 

Dzieciom i Rodzinie 
“Nie-Łatwe Wychowanie”

Adres:
ul. Peowiaków 6a

22-400 Zamość

Kontakt:
tel. 84 6393311; tel./fax 84 6271438
biuro@spdn.pl
www.spdn.pl

Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 

“Krok za Krokiem”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za 
krokiem” w Zamościu powstało w 1990 roku z inicjatywy rodziców, 
opiekunów i przyjaciół dzieci z niepełnosprawnością. Jest organizacją 



pożytku publicznego, wyróżnioną w wielu konkursach oraz docenioną 
wieloma nagrodami. Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji oraz firm i osób 
prywatnych, Stowarzyszenie niesie wsparcie dzieciom, młodzieży 
i dorosłym osobom z niepełnosprawnością.   
 Stowarzyszenie prowadzi obecnie 11 placówek, w tym Zespół 
Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”, NZOZ Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu, 
Środowiskowy Dom Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach, Warsztat 
Terapii Zajęciowej w Zamościu, mieszkania treningowe i wspierane.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za Krokiem” 

Misją  Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom Niepełnosprawnym 

„Krok za krokiem” 
w Zamościu jest wspieranie we 

wszystkich dziedzinach życia  osób 
z niepełnosprawnością oraz ich 
rodzin, aby umożliwić im pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym.
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 W grudniu 2018r. Stowarzyszenie rozpoczęło budowę Kompleksu 
Terapeutyczno-Opiekuńczego dla Dorosłych Osób z Niepełnosprawnościami 
„Rodzinny Dom”. Będzie to jeden z ostatnich elementów brakujących do 
stworzenia całościowego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. W ramach etapu inwestycji, Stowarzyszenie stworzy nowe 
miejsce do pracy Warsztatu Terapii Zajęciowej, znacząco rozszerzając jego 
działalność o nowych uczestników. W drugim etapie inwestycji utworzony 
zostanie Rodzinny Dom Pomocy Społecznej dla osób potrzebujących 
największego poziomu wsparcia.  Stowarzyszenie prowadzi codzienną 
działalność na rzecz wyrównywania 
szans osób z niepełnosprawnością 
oraz ich rodzin, tworzenia 
warunków przestrzegania wobec 
nich praw człowieka, umożliwienia 
wielopłaszczyznowych form edukacji, 
rehabilitacji prowadzącej do pełnej 
ich aktywności życiowej, zawodowej, 
społecznej i obywatelskiej.

AKTUALNE DZIAŁANIA



Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
“Krok za Krokiem”
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1990r.- Powstanie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 
„Krok za krokiem” w Zamościu.

1992r. - Otwarcie Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Zamościu.; Stowarzyszenie powołuje Koło Terenowe 
w Biłgoraju.

1993r. - Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci 
Niepełnosprawnych w Biłgoraju.

1995r. - Oddanie nowo dobudowanej części Ośrodka z basenem, 
hydroterapią i salą gimnastyczną.

1999r. - Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju.

1999r. - Stowarzyszenie utworzyło NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – 
Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu, przejmując 
całkowicie finansowanie Ośrodka.

2001r. - Powołanie Niepublicznego Przedszkola Specjalnego.

2002r. - Otwarcie nowo dobudowanej części z salami terapii dziennej, 
salami obserwacyjnymi, salą wykładową i pokojami gościnnymi (II Nagroda 
w konkursie na „Kryształową Cegłę” w woj. Lubelskim).

2003r. - Otwarcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zamościu.

2006r. - Uruchomienie Centrum Aktywizacji Społecznej w Zamościu.

2007r. - Rozpoczęcie organizacji Parku Terapeutycznego w Bondyrzu.

2011r. - Utworzenie Zespołu Niepublicznych Szkół  Specjalnych „Krok za 
Krokiem” w Zamościu; Rozpoczęcie działalności Centrum Aktywizacji 
Społecznej 2 w Białobrzegach nr 19.; Uruchomienie Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Krok dalej” w Białobrzegach nr 19 .

2012r. - Uruchomienie Centrum Aktywizacji Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych w Białobrzegach 57.

2018r. - Rozpoczęcie budowy Kompleksu Terapeutyczno-Opiekuńczego dla 
Dorosłych Osób z Niepełnosprawnościami „Rodzinny Dom”.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Stowarzyszenie „Ukryty Skarb” w Lublinie działa od 1998 roku na te-
renie województwa lubelskiego. Realizujemy szereg akcji na rzecz 
dzieci, młodzieży, dorosłych z zespołem Downa oraz ich rodzin 

i opiekunów. Dzielimy się swoim doświadczeniem, zwłaszcza z młodymi rod-
zicami, którzy potrzebują wsparcia oraz rzetelnych informacji jak wychowy-
wać dziecko z niepełnosprawnością intelektualną. 
 Organizujemy zajęcia rehabilitacyjne, prowadzimy grupy wsparcia, 
integrujemy środowisko osób z tą wadą genetyczną. Od kilku lat 
organizujemy Lubelskie Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. 
W 2018 roku otrzymaliśmy Medal 700-lecia Miasta Lublin, przyznany przez 
Prezydenta Miasta Pana Krzysztofa Żuka „w dowód uznania za wkład 
i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców”. 
Stowarzyszenie posiada 
status organizacji pożytku 
publicznego. Nasze 
działania finansujemy 
z 1% podatku, darowizn, 
składek członkowskich 
oraz środków pozyskanych 
z grantów. Członkowie 
zarządu pracują 
wolontaryjnie.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób 
z Zespołem Downa “Ukryty Skarb”

Adres:
ul. Poturzyńska 1

20-853 Lublin

Kontakt:
tel. 731 160 029
ukryty-skarb@o2.pl
www.ukrytyskarb.org
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Stowarzyszenie Przyjaciół 
i Rodzin Osób z Zespołem 

Downa “Ukryty Skarb”



 Działalność Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” skupia się przede 
wszystkim na budowaniu systemu wsparcia dla rodzin wychowujących 
dzieci i młodzież z zespołem Downa, rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych z zespołem Downa oraz integracji społecznej podopiecznych. 
Rodzicom i opiekunom oferujemy comiesięczną Grupę Wsparcia, na której 
można uzyskać niezbędne wsparcie emocjonalne i informacyjne. W trakcie 
spotkań często gościmy lekarzy, terapeutów, urzędników i naukowców 
chętnych do podzielenia się z członkami stowarzyszenia swoją wiedzą. 
Pierwsze rozmowy z rodzicami prowadzone są często jeszcze na oddziale 
położniczym. Organizujemy zajęcia rehabilitacyjne i edukacyjne dla naszych 
podopiecznych. Wspieramy wolontariat, współpracujemy ze studenckimi 
kołami naukowymi. Od 2015 roku cyklicznie organizujemy Lubelskie 
Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, w trakcie których dzieci 
i młodzież z trisomią 21 mają okazję do zaprezentowania swoich możliwości 
artystycznych.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zespołem Downa 
“Ukryty Skarb”
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AKTUALNE DZIAŁANIA

 Najważniejsze dotychczasowe działania Stowarzyszenia:
• wystawy „Aktywni i szczęśliwi”, „Poznajmy się” i „Skarby w rodzinie” 

prezentowane m.in. na Placu Litewskim w Lublinie,
• wydanie broszury „Gdy urodzi się dziecko z zespołem Downa. 

Miniporadnik dla rodziców” oraz informatora o Stowarzyszeniu 
dostarczonych m.in. do szpitali i poradni,

• organizacja szkoleń i warsztatów dla rodziców, opiekunów, wolontariuszy, 
pracowników szkół i przedszkoli,

• organizacja zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z zespołem 
Downa,

• cykliczne wystąpienia medialne budujące pozytywny wizerunek osób 
z zespołem Downa w społeczeństwie,

• organizacja w 2018 r. sympozjum z okazji XX-lecia istnienia 
Stowarzyszenia pt. „Osoba z zespołem Downa w rodzinie i środowisku 
społecznym” w ramach IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
Szkoleniowej Medycyna Personalizowana „Genom, Niepełnosprawność, 
Edukacja, Pacjent, Technologie”.

Aby bliżej poznać nasze Stowarzyszenie, zapraszamy do obejrzenia 
programu pt. „Włączeni i aktywni” z dnia 18 kwietnia 2018 roku 
realizowanego przez TVP Lublin i Oddział Lubelski PFRON.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA



Nasza misja to praca na rzecz leczenia, rehabilitacji i kształcenia dzieci 
z inwalidztwem wzroku. Pomoc rodzicom w zakresie poradnictwa 
prawno-pedagogicznego, integracja środowiskowa oraz propagowanie 

w społeczeństwie informacji o dzieciach i dorosłych z wadami wzroku. 
Prowadzone przez nas działania mają na celu finansowanie  grupowych 
i indywidualnych zajęć Naszych Podopiecznych w zakresie nabywania, 
rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego 
funkcjonowania, w tym 
w szczególności naukę 
orientacji w przestrzeni, 
wykonywania czynności dnia 
codziennego przez osoby 
ociemniałe. Poradnictwo 
psychologiczne, szkolenie 
komputerowe, hipoterapia, 
zajęcia logopedyczne, 
psychologiczne, integracji 
sensorycznej, zajęcia 
usprawniania widzenia, 
dokształcanie do egzaminów 
szkolnych z wybranych 
przedmiotów -  to nasze 
priorytetowe zadania. 

 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących “Bliżej Świata”

Adres:
ul. Hirszfelda 6

20-092 Lublin

Kontakt:
tel. 513 019 044
biuro@blizej-swiata.org
www.blizej-swiata.org
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Stowarzyszenie 
Rodziców i Przyjaciół 
Dzieci Niewidomych 

i Słabowidzących 
“Bliżej Świata”



Reasumując Stowarzyszenie „Bliżej Świata” to:

• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, głównie z dysfunkcjami 
wzroku i innymi sprzężeniami. 

• Stowarzyszenie obecnie skupia ok. 25 dzieci i młodzieży niewidomej 
i słabo widzącej z terenu miasta Lublin i woj. Lubelskiego. 

• Swoją działalność opieramy na pracy społecznej członków. Podejmujemy 
działania na rzecz zdrowia, kształcenia i rehabilitacji naszych dzieci . 
Staramy się popularyzować w społeczeństwie wiedzę o ich potrzebach 
i możliwościach. 

• Pragniemy aby nasi podopieczni mogli kształcić się w Lublinie- blisko 
swoich rodzin. 

• Współpracujemy z Zarządem Okręgu PZN, z Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej w Lublinie, 

• Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego , pomocy dydaktycznych, 
finansujemy lekcje hipoterapii, zajęć logopedycznych, zajęć 
psychologicznych, integracji sensorycznej oraz lekcje  usprawniania 
widzenia 

• Organizujemy okolicznościowe  imprezy  artystyczno-kulturalne 
integracyjne , wycieczki, spotkania rodziców, szkolenia.

• Staramy się nawiązywać współpracę z organizacjami działającymi na 
rzecz dzieci z dysfunkcją wzroku 

• Stowarzyszenie liczy na wsparcie ze strony władz samorządowych 
województwa, miast i gmin, firm państwowych i prywatnych oraz 
wszystkich ludzi dobrej woli,   

• Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

• Nasze Stowarzyszanie nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

• Środki uzyskujemy z wpłat z 1% podatku, darowizn od naszych 
darczyńców. 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych 
i Słabowidzących “Bliżej Świata”
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Stowarzyszenie skupia rodziców dotkniętych problemami dziecka 
niepełnosprawnego. Powstało, by pomagać sobie nawzajem, by 
rodzice nie czuli się osamotnieni, wyobcowani ze społeczeństwa, 

mieli możliwość porady, wsparcia, wymiany doświadczeń odnośnie metod 
usprawnienia dzieci, bowiem problem ten znają Ci, którzy go doświadczają. 
Pomagamy rodzicom w zorganizowaniu i sfinansowaniu rehabilitacji dla ich 
dzieci. Jesteśmy organizacją społeczną samofinansującą się.

Zadaniami stowarzyszenia jest:
• inicjowanie i występowanie z wnioskami w zakresie różnych form 

działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych, zapewniających im 
jak najkorzystniejsze warunki rozwoju fizycznego, psychicznego 
i emocjonalnego. Umożliwienie dzieciom jak najlepszego startu 
w dorosłe życie 

• pomoc w usprawnianiu poprzez: informacje o środkach i metodach 
rehabilitacji, organizowanie rehabilitacji w postaci: hipoterapii, zajęć na 
basenie, ćwiczeń logopedycznych 

• organizowanie letnich turnusów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych
• likwidacja barier psychologicznych i społecznych dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej poprzez integracje ze zdrowymi rówieśnikami.

Stowarzyszenie Rodzin Dzieci Niepełnosprawnych 
“Nasza Szansa”

Poważnym problem społecznym jest leczenie i rehabilitacja dzieci 
i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym. Choroba ta przejawiła się 

w upośledzeniu narządów ruchu oraz zaburzeniach rozwoju osobowości. 
Dotychczas nie dopracowano kompleksowej metody wdrożenia takich 
dzieci do normalnego funkcjonowania w określonych środowiskach.

Adres:
ul. Czwartaków 8/4

20-045 Lublin

Kontakt:
tel. 81 533 05 17
wanda.kociuba@up.lublin.pl
www.naszaszansa.lublin.pl
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Stowarzyszenie Rodzin 
Dzieci Niepełnosprawnych 

“Nasza Szansa”



Idea powołania Stowarzyszenia zrodziła się w 2002r. w momencie 
kiedy Starosta Bialski podjął decyzje o zamknięciu SOSW w Zalutyniu. 
Wówczas nauczyciele pracujący w Ośrodku wraz z rodzicami podjęli 

decyzję o zawiązaniu Stowarzyszenia na rzecz dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia została pani Wanda 
Pietruczuk. Pozyskiwane stosunkowo niewielkie środki były przeznaczane 
na potrzeby dzieci z Ośrodka tj. zakup lekarstw, zakup środków czystości, 
zakup opału na zimę, zakup potrzebnej odzieży. Z inicjatywy stowarzyszenia 
został zakupiony pierwszy koń- Kubuś do prowadzenia zajęć z hipoterapii. 
Pani Wanda zapoczątkowała tradycję wyjazdów podopiecznych Ośrodka na 
turnusy rehabilitacyjne.
 Od roku 2008 prezesem stowarzyszenia została pani Urszula 
Niedźwiedź, która swoimi 
działaniami kontynuując dzieło 
poprzedniczki.
 W 2014 roku w ramach 
nawiązania współpracy 
z Państwową Szkołą Wyższą im. 
Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 
uczniowie Ośrodka co tydzień 
uczestniczyli bezpłatnie 
w zajęciach na pływalni przy 
tej uczelni. Również w tym roku 
Stowarzyszenie wspólnie ze 
SOSW zorganizowało I Festyn 

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Żyć Godnie” w Zalutyniu

Adres:
Zalutyń 25

21-530 Piszczac

Kontakt:
tel. 833 778 022
sosw.zalutyn@interia.pl
www.sosw-zalutyn.pl
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Stowarzyszenie 
Społeczno-Oświatowe 

„Żyć Godnie” 
w Zalutyniu



Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Żyć Godnie” w Zalutyniu
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Osób Niepełnosprawnych „Żyć Godnie i Zwyciężać!”. Imprezy te mają 
charakter cykliczny i mają na celu integrację osób niepełnosprawnych ze 
środowiskiem lokalnym oraz innymi placówkami o podobnym charakterze 
połączony z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu.
 W 2015 roku w ramach nawiązania współpracy z Fundacją Krzewienia 
Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych z Warszawy odbyło się 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Zalutyniu, spotkanie 
integracyjne uczniów Ośrodka i członków zespołu „MAZOWIACY”. 
W ramach spotkania zorganizowano warsztaty muzyczno - wokalne, które 
poprowadziła Pani Hanna Szczepańska - Ploch, oraz terapia światłem, którą 
poprowadził prof. Leszek Ploch. Kolejnym krokiem na drodze współpracy 
był koncertu kolęd pt. „Aniołowie się radują, bo w Piszczacu kolędują”. 
Koncert, w którym wystąpił zespół „MAZOWIACY” i uczniowie SOSW 
z Zalutynia pod kierunkiem pana prof. Leszka Plocha. Kolejnym działaniem 
w ramach współpracy z Fundacją Krzewienia Kultury Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych z Warszawy oraz Państwową Szkołą Wyższą im. Jana 
Pawła II w Białej Podlaskiej, było współorganizowanie wykładu otwartego pt: 
„Włączanie osób niepełnosprawnych do aktywnego życia”. 
 W 2015 roku za fundusze przekazane przez Klub Rotary z Portland 
została zmodernizowana kuchnia w SOSW w Zalutyniu. W tym też roku 
Stowarzyszenie współfinansowało remont generalny świetlicy ze środków 
pozyskanych od Kupców „RAZEM”, oraz z projektu Fundacji Grupy PERN 
„PRZYJAŹŃ”.
 W 2016 roku z pozyskanych funduszy z projektu od Firmy Hall Hunter  
Partnership zostały zakupione materiały do doposażenia pracowni 
rękodzieła i sali integracji sensorycznej. 
W 2017 roku Stowarzyszenie po raz kolejny ubiegało się o fundusze 
z Fundacji PERN na pomoc dla Ośrodka i udało się pozyskać fundusze na 
zakup sprzętu sportowego. 
 Wszyscy członkowie stowarzyszenia działają nieodpłatnie a każdy 
całym sercem angażuje się w pozyskiwaniu funduszy. Główne źródła 
dochodu to w dużej mierze 1% podatku dochodowego, darowizny od firm 
i osób prywatnych oraz udział w projektach i konkursach.
Staramy się swoimi działaniami malować uśmiech na twarzach naszych 
podopiecznych oraz wspierać ich rodziny. Życzymy sobie, aby z każdym 
rokiem Stowarzyszenie rozwijało się i poszerzało swoją działalność. 



Stowarzyszenie “Res Sacra Miser” powołane zostało decyzją 
założycieli w dniu 26 października 1998 roku. W przygotowaniu 
Statutu oparto się na ustawie Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 

20 z 10 kwietnia 1989r.) przyjmując cele, jakie przyświecają działalności 
tworzonego Stowarzyszenia. 
Po rozpatrzeniu wniosku 
w dniu 3 grudnia 
1998r. Sąd Okręgowy 
w Tarnobrzegu zarejestrował 
Stowarzyszenie. Wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia 
działają na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
w ramach wolontariatu, 
realizując cele statutowe.

Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych 
“Res Sacra Miser”

Adres:
Folwark 20

23-275 Gościeradów

Kontakt:
tel. (15) 838-11-47
sacramiser@poczta.onet.pl
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Stowarzyszenie 
Wspomagania 

Osób Niepełnosprawnych 
“Res Sacra Miser”

• Organizowanie zawodów, spotkań, prelekcji, pokazów, paneli 
dyskusyjnych, konkursów, przeglądów, festynów, loterii, imprez 
kulturalnych; 

• Udzielanie świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych nad 
osobami niepełnosprawnymi; 

• Prowadzenie rehabilitacji leczniczej; 
• Prowadzenie szkoleń i programów z zakresu profilaktyki zdrowia ludności 

w tym w szczególności osób niepełnosprawnych; 
• Organizowanie turnusów wypoczynkowych i szkoleniowych rozwijających 

zainteresowania uczestników oraz zapewniających grupowe spędzanie 

AKTUALNE DZIAŁANIA



Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych 
“Res Sacra Miser”
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 Pierwszym zadaniem Stowarzyszenia było utworzenie 
i zarejestrowanie w Rejestrze Wojewody Lubelskiego NZOZ “MEDOP”. 
Udało się to osiągnąć 17 września 1999r.  Już w marcu 2000r. podpisano 
umowę z LRKCH na świadczenie usług rehabilitacyjnych. NZOZ “MEDOP” 
działa do dnia dzisiejszego, corocznie podpisuje umowy z NFZ na 
ambulatoryjne usługi rehabilitacyjne. Z zabiegów korzystają pacjenci 
z powiatu kraśnickiego. Limit zabiegów jest corocznie przekraczany. Na cel 
rehabilitacyjny wychowanków DPS otrzymaliśmy również dotację z PFRON 
o/Lublin.
 W celu szerszej integracji z Organizacjami działającymi na rzecz 
osób niepełnosprawnych w 2000r. przystąpiono do Lubelskiego Forum 
Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki w Lublinie. 
Członkowie Stowarzyszenia biorą udział w szkoleniach organizowanych 
przez LFOON-SW. Dzięki szkoleniom powstała strona internetowa SWON, 
DPS i WTZ w Gościeradowie. Stowarzyszenie promowało swoje osiągnięcia 
w programie “TĘCZA”, transmitowanym przez Telewizję Lublin.
 Poprzez inne działania, np. organiowanie imprez integracyjnych, 
kulturalnych czy sportowych, staramy się zapobiegać marginalizacji osób 
niepełnosprawnych. W roku 1999 była to dwudniowa impreza kulturalno-
sportowa z okazji XX-lecia DPS w Gościeradowie i Międzynarodowego 
Dnia Dziecka. Od tego czasu systematycznie organizujemy cykl imprez 
integracyjnych, kulturalnych lub sportowych. Są to imprezy z okazji 
Dnia Dziecka, Dnia Sportu, Powitania Jesieni, czyli Święto Pieczonego 
Ziemniaka, Andrzejki oraz Wieczerza Wigilijna, tak oczekiwana przez osoby 
niepełnosprawne przez cały rok. W tym celu staramy się o środki z PCPR 
Kraśniku, z Fundacji im. Stefana Batorego, z PFRON o/Lublin.
 Staramy się również o wsparcie dla osób pracujących 
z niepełnosprawnymi oraz dla rodziców osób niepełnosprawnych. Od 2004 
do 2005 roku włącznie w działaniach tych pomaga nam PFRON o/Lublin 
z Programu PARTNER. Prowadzone są szkolenia dla pracowników 
i rodziców osób niepełnosprawnych.

HISTORYCZNE DZIAŁANIA

wolnego czasu; 
• Organizowanie i promowanie imprez rekreacyjno-sportowych, 

artystycznych i kulturalnych; 
• Nawiązywanie kontaktów z instytucjami, szkołami i organizacjami 

społecznymi; 
• Inne działania bieżące służące realizacji celów statutowych.



Pozostałe organizacje członkowskie
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Adres:
ul. Szpitalna 2
08-530 Dęblin

Kontakt:
tel. 608 465 180
www.facebook.com/dison.deblin.
szpitalna2/

Dęblińskie Integracyjne 
Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych DISON

Adres:
Leszczyńskiego 23/12

20-069 Lublin

Kontakt:
tel. 570 110 311
www.facebook.com/
stronaparkinsona/

Fundacja Parkinsona

Adres:
ul. Szkolna 9

22-300 Krasnystaw

Kontakt:
tel. 82 540 60 15
ksnron@interia.pl
www.ksnron.org

Krasnostawskie 
Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych 

KSnRON



Adres:
ul. Towarowa 19

20-205 Lublin

Kontakt:
tel. 81 444 45 44
sdsmefazja@wp.pl
www.lsa.lublin.pl

Lubelskie Stowarzyszenie 
Alzheimerowskie

Adres:
al. Okopowa 5 lok.347

20-022 Lublin

Kontakt:
tel. 724 691 786, 512 679 379
lublin@ptsr.org.pl
www.ptsr-lublin.pl

Polskie Stowarzyszenie 
Stwardnienia Rozsianego 

SM Oddział w Lublinie

Adres:
ul. Krasickiego 4a

22-300 Krasnystaw

Kontakt:
tel. 825 763 446, 825 763 213
prezesmagnumbonum@interia.pl
www.magnumbonum.p

Stowarzyszenie 
Integracyjne 

“Magnum Bonum”
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Adres:
al. Kraśnicka 100

20-718 Lublin

Kontakt:
tel. 815 257 397

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Chorych na Serce i Układ Krążenia

Adres:
ul. Romera 52/8

20-487 Lublin

Kontakt:
tel. 81 459 15 29
s.spero@vp.pl

Stowarzyszenie Rodzin 
Dzieci z Upośledzeniem 

Mózgu “Spero”

Adres:
ul. Partyzantów 5

22-400 Zamość

Kontakt:
tel. 846 271 115
przychodnia@czp-zamosc.pl, 
stowarzyczenie@czp-zamosc.pl
www.czp-zamosc.pl

Zamojskie Stowarzyszenie 
Ochrony Zdrowia 

Psychicznego
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LFOON-SW jest stowarzyszeniem organizacji 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie 

województwa lubelskiego. Działamy od 1994 r., a w 2004 r. 
uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego  

KRS 0000012639

Obecnie skupiamy 46 organizacji pozarządowych. 
Jesteśmy stowarzyszeniem autonomicznym i niezależnym 

od organów administracji państwowej, organów 
samorządowych i organizacji politycznych.

Misja LFOON-SW
Integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych 
oraz promocja ich działalności. Poprzez różnego rodzaju 
inicjatywy wspieramy rozwój samopomocowych organizacji 

pozarządowych i upowszechniamy ideę współpracy pomiędzy 
tymi organizacjami w kraju, jak i za granicą.


