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Szanowni Państwo;
Niepełnosprawność nie jest cechą wrodzoną 
człowieka. Niepełnosprawność to stan, którego 
doświadcza każdy z nas na krótszy lub dłuż-
szy czas na różnych etapach swojego życia.  
Są przecież wśród nas osoby, które urodziły 
się np. z wadą anatomiczną lub zaburzeniem 
w funkcjonowaniu organizmu. Ale są też i takie, 
które straciły pełną sprawność przez chorobę, 
wypadek, albo po prostu z powodu starzenia się. 

Niepełnosprawność to także stan, w którym do 
zwykłego, codziennego, godnego życia potrze-
bujemy różnego rodzaju wsparcia – najlepiej, 
ściśle dopasowanego do naszych bardzo indy-
widualnych potrzeb. 

Na terenie Powiatu Międzychodzkiego działa 
wiele instytucji i placówek publicznych, które 
wraz organizacjami społecznymi udzielają oso-
bom z niepełnosprawnościami pomocy: organi-
zacyjnej, finansowej, rzeczowej, informacyjnej, 
prawnej, psychologicznej i innej. Wielu miesz-
kańców naszego Powiatu już z tej pomocy korzy-
sta w całości lub w części. Są jednak i tacy, którzy 
o taką pomoc się nie ubiegali, bo poruszanie się 
w strukturze pomocy społecznej i skomplikowa-
nych przepisach prawnych sprawia im trudności. 

Z myślą o wygodzie mieszkańców, specjaliści z: 
• Środowiskowego Domu Samopomocy im. 

Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie, 
• Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzycho-

dzie,
• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Międzychodzie,
• Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełno-

sprawnościami „Homini” w Międzychodzie, 
• Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 2 w Międzychodzie, 
• Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowaw-

czego w Międzychodzie, 
• Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno- 

Opiekuńczego, 
• Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej 

w Międzychodzie

przygotowali wspólnie INFORMATOR, który jest 
praktycznym przewodnikiem po wszystkich, 
działających na naszym terenie instytucjach po-
wołanych do udzielania wsparcia osobom z nie-
pełnosprawnościami. 

Zaangażowanie do współpracy tylu eksper-
tów i stworzenie naszego, międzychodzkiego 
INFORMATORA było możliwe dzięki środkom 
z projektu „Akademia Samodzielności dla osób 
z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” realizo-
wanego przez Fundację im. Doktora Piotra Jana-
szka PODAJ DALEJ i Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Poznaniu na terenie powiatu Mię-
dzychód i całego województwa wielkopolskiego. 

W INFORMATORZE znajdziecie Państwo adresy 
instytucji, placówek i organizacji, a także infor-
macje jaką pomoc tam otrzymacie i jakich mu-
sicie w tym celu dopełnić formalności. Każdy 
z rozdziałów INFORMATORA zawiera także na 
początku wskazówkę, dla której grupy wiekowej 
przeznaczone jest opisywane w nim wsparcie. 
Ze względu na zmienność przepisów prawnych 
nie zamieszczamy w naszej publikacji danych 
bardzo szczegółowych, np. wielkości kwot za-
siłków. W tych i innych interesujących Państwa 
kwestiach – rzetelnych informacji zawsze udzie-
lą pracownicy opisywanych w INFORMATORZE  
instytucji, placówek i organizacji. 

Z nadzieją, że INFORMATOR pomoże w tym, aby 
Państwa życie stało się lepsze i bardziej spełnione. 
  
Krzysztof Wolny 

Burmistrz Międzychodu 

Grzegorz Grygiel

Dyrektor
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Poznaniu

POWIAT MIĘDZYCHODZKI 
NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI  
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1. DEFINICJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
Podstawowym dokumentem regulującym kwe-
stie związane z głównymi obszarami życia osób 
z niepełnosprawnościami jest w Polsce  ustawa 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa 
ta pochodzi z 1997 r., ale była wielokrotnie no-
welizowana, aby dostosować ją jak najlepiej do 
zmieniających się warunków  społecznych i eko-
nomicznych życia w naszym kraju.  

Wspomniana ustawa zawiera także zapis, któ-
ry definiuje, kim są osoby z niepełnosprawno-
ściami, a są nimi: osoby, których stan fizyczny, 
psychiczny  lub umysłowy trwale lub okresowo 
utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnia-
nie ról społecznych, a w szczególności ogranicza 
zdolności do wykonywania pracy zawodowej. 

Podobną definicję zawiera drugi ważny dla 
społeczności osób z niepełnosprawnościami 
dokument, a mianowicie: Uchwała Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 
roku - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych.  
Dodatkowo, w prawodawstwie światowym i spe-
cjalistycznej literaturze  poświęconej osobom 

z niepełnosprawnościami możemy spotkać jesz-
cze wiele definicji niepełnosprawności, wśród 
których warto zapamiętać:  

A/ MEDYCZNĄ: 
Niepełnosprawność to długotrwały stan występo-
wania pewnych ograniczeń w prawidłowym funk-
cjonowaniu organizmu człowieka, a ograniczenia 
te wywołane są:

• obniżeniem sprawności funkcji fizycznych, psy-
chicznych lub umysłowych, 
• utratą, uszkodzeniem lub wadą psychicz-

ną, fizjologiczną lub anatomiczną organizmu,  
a mogą być one całkowite, częściowe, trwałe, 
okresowe, wrodzone lub nabyte, stabilne lub  
progresywne. 

B/ SPOŁECZNĄ: 
Niepełnosprawność to niemożność funkcjono-
wania w społeczeństwie z powodu barier wystę-
pujących po stronie otoczenia – społecznego, 
kulturowego, prawnego, politycznego, w tym 
w szczególności: barier mentalnych, architek-
tonicznych, w  dostępie do edukacji i   opieki  
zdrowotnej. 

„NIEPEŁNOSPRAWNY”
czy „Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”?

W INFORMATORZE używamy dwóch wyrażeń:   
1. osoby niepełnosprawne,  
2. osoby z niepełnosprawnościami. 
Oba są poprawne, a ich stosowanie wyraża sza-
cunek wobec osób z różnego rodzaju dysfunk-
cjami. Jaka jest zatem między nimi różnica? 

Pierwsze: osoby niepełnosprawne – używane 
jest w oficjalnych dokumentach regulujących 
w Polsce status, prawa, obowiązki i dodatkowe 
uprawnienia tej grupy społecznej. 

Drugie: osoby z niepełnosprawnościami - włą-
czono do języka polskiego po ratyfikowaniu 

przez Polskę Konwencji o prawach osób z nie-
pełnosprawnościami - zatwierdzonej przez Zgro-
madzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r. W do-
kumencie tym wskazano, że niepełnosprawność 
należy traktować nie jako właściwość  (stałą, 
lub czasową) fizyczną, psychiczną lub umysło-
wą człowieka, ale jeden z wielu różnorodnych 
aspektów jego życia.  

Aby dać temu wyraz, w naszym INFORMATORZE, 
tam gdzie to możliwe, stosujemy wyrażenia:
OSOBA (DZIECKO) Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
OSOBY (DZIECI) Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

I. KIM JEST OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ? 

KIM JEST 
OSOBA 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ? 

I
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2. RODZAJE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA
• brak kończyn górnych/dolnych lub ich części,
• uszkodzenia układu nerwowego lub pojedyn-
czych/grup mięśni,
• nieprawidłowe uformowanie szkieletu, 
• uszkodzenia kości i stawów – wypadki, schorze-
nia, proces starzenia. 

ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE
• zespół nadpobudliwości ruchowej - ADHD,
• zaburzenia ze spektrum autyzmu, 
• zaburzenia komunikacji – mowy i języka, 
• specyficzne trudności w uczeniu się. 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  z powodu CHORÓB
• psychicznych, 
• układu oddechowego,
• układu krążenia,
• układu pokarmowego, 
• metabolicznych, 
• układu moczowo-płciowego, 
• rzadkich/genetycznych, 
• nowotworowych, 
• otyłości. 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ  NARZĄDÓW 
• słuchu, 
• mowy, 
• słuchu i mowy, 
• wzroku,
• wzroku i słuchu. 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawnym potwierdzeniem statusu osoby z nie-
pełnosprawnością jest dokument nazywany: 
ORZECZENIEM. W polskim systemie prawnym 
istnieje kilka rodzajów orzeczeń, które w zależ-
ności od: wieku osoby z niepełnosprawnością 
(dziecko, nastolatek, osoba dorosła) oraz instytu-
cji, która wydaje to orzeczenie nadają ich posia-
daczom zupełnie inne uprawnienia socjalne, ulgi 
i dodatkowe przywileje. 

Dzieci i nastolatki z zaburzeniami rozwojowymi 
i niepełnosprawnościami otrzymują także inne 
dokumenty, tzw. OPINIE, na podstawie których 
mogą skorzystać z różnych form wsparcia wcze-
snego rozwoju lub kształcenia specjalnego. 

A/ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
DLA DZIECI  I NASTOLATKÓW  

ADRES: Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 
ul. 17 Stycznia 143, 64 - 400 Międzychód
tel: 95 748 87 24
e-mail: zoon@powiat-miedzychodzki.pl

 ● ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
wydawane:

 ͚ dzieciom i nastolatkom, do 16 lat, 
 ͚ na czas określony – nie później, niż do ukoń-

czenia 16 lat, 
 ͚ na podstawie diagnozy lekarskiej, poświad-

czającej występowanie u dziecka określonej 
choroby lub zaburzenia,

 ͚ gdy przewidywane pogorszenie stanu zdro-
wia u dziecka z powodu choroby lub zaburze-
nia jest dłuższe, niż 12 miesięcy,

 ͚ gdy dziecko nie jest zdolne do zaspokaja-
nia swoich podstawowych potrzeb życiowych 
w zakresie: samoobsługi (np. mycie, ubieranie 
się itp.), poruszania się i komunikowania oraz 
wymaga stałego wsparcia i opieki, 

 ͚ gdy dziecko wymaga regularnej rehabilitacji 
i leczenia w domu i poza domem. 

 ● ORZECZENIE O  STOPNIU NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCI wydawane: 

 ͚ dla nastolatków powyżej 16 roku życia, 
 ͚ określające niepełnosprawność w stopniach: 

 · lekkim,
 · umiarkowanym, 
 · znacznym,

 ͚ na czas określony.  

B/ ORZECZENIA I OPINIE ZWIĄZANE Z REHA-
BILITACJĄ I EDUKACJĄ DLA DZIECI I NASTO-
LATKÓW 

ADRES 1: Poradnia Psychologiczno–Peda-
gogiczna w Międzychodzie
ul. Św. Jana Pawła II 6a, 64 - 400 Międzychód
tel./fax 95 748 26 21, tel. kom. 691461505

ADRES 2: Powiatowy Zespół Poradni Psy-
chologiczno–Pedagogicznych w Szamo-
tułach 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Bolesława Chrobrego 8B 
64-500 Szamotuły 
tel. 664 064 138 

ADRES 3: Poradnia Psychologiczno–Peda-
gogiczna dla Dzieci i Młodzieży 
ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 
w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 296/298
61-469 Poznań 
tel. 832-33-87, e-mail:ppp-s@o2.pl

 ● OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPO-
MAGANIA ROZWOJU wydawana: 

 ͚ od chwili wykrycia u dziecka niepełnospraw-
ności/zaburzenia do czasu podjęcia przez nie 
obowiązku szkolnego  (6-7 lat), 

 ͚ celem objęcia dziecka programem wczesne-
go wspomagania rozwoju przez zespół takich 
specjalistów jak: oligofrenopedagog, tyflope-
dagog, surdopedagog, psycholog, rehabilitant, 
logopeda i innych. 

 ● ORZECZENIE O  POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 
SPECJALNEGO wydawane: 

 ͚ na czas wychowania przedszkolnego, szkol-
nego lub określonego etapu edukacji dziecka,

 ͚ dla dzieci i młodzieży: 
 · z niepełnosprawnością intelektualną,
 · niesłyszących i słabosłyszących,

3. ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  
I INNE DOKUMENTY
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 · niewidzących i słabowidzących,
 · z  autyzmem – w  tym z  zespołem 
Aspergera, 
 · z niepełnosprawnością ruchową,
 · z niepełnosprawnością sprzężoną,
 · zagrożonych lub już niedostosowa-
nych społecznie. 

 ● ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUAL-
NEGO NAUCZANIA wydawane:

 ͚ nie okres nie krótszy, niż 30 dni i nie dłuższy, 
niż 1 rok szkolny,

 ͚ dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia 
znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszcza-
nie do szkoły. 

 ● ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWA-
LIDACYJNO–WYCHOWAWCZYCH wydawane:

 ͚ dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim. 

 ● ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUAL-
NEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZY-
GOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO wydawane:

 ͚ na okres nie krótszy, niż 30 dni i nie dłuższy, 
niż 1 rok szkolny,

 ͚ dla dzieci kończących naukę w przedszkolu, 
których stan zdrowia utrudnia lub uniemożli-
wia uczęszczanie do szkoły. 

TU ZNAJDZIESZ POMOC
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO–PEDAGO-
GICZNA

DLA KOGO? 
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna 
wspiera dzieci z trudnościami rozwojowymi 
i edukacyjnymi oraz ich rodziców. 

JAKĄ POMOC ZAPEWNIA PORADNIA? 
Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna  
zapewnia pomoc w postaci:  

 ͚  diagnozowania dzieci i młodzieży,  
 ͚  orzecznictwa w zakresie niepełnosprawno-

ści intelektualnej i ruchowej – w tym drugim 
przypadku po wcześniejszej diagnozie leka-
rza specjalisty, 

 ͚  diagnozowania i wydawania opinii w za-
kresie: 

 · zaburzeń rozwojowych na wczesnym 
etapie życia dziecka,

 · trudności w nauce - w tym specyficz-
nych trudności w uczeniu się, zaburzeń za-
chowania i emocji, trudności wychowaw-
czych, zaburzeń rozwoju mowy,

 ͚  udzielania porad psychologicznych dzie-
ciom, młodzieży i ich rodzicom, 

 ͚  udzielania pomocy rodzicom w zakresie:
 · psychoedukacji, 
 · pomocy w rozpoznawaniu potrzeb 
rozwojowych, edukacyjnych i psychofi-
zycznych dzieci i młodzieży, rozwiązywania 
problemów edukacyjnych i wychowaw-
czych,

 ͚  udzielania pomocy bezpośredniej dzieciom 
oraz rodzicom w sytuacjach kryzysowych, 

 ͚  wspomagania przedszkoli, szkół i placówek 
w zakresie realizacji zadań profilaktycznych 
oraz wspierających wychowawczą i eduka-
cyjną funkcję przedszkola, szkoły i innej pla-
cówki,

 ͚  wspierania nauczycieli i wychowawców w:
 · rozwiązywaniu problemów dydaktycz-
no – wychowawczych, 
 · rozpoznawaniu indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
uczniów, 
 · pomocy przy realizacji indywidualnych 
programów edukacyjno–terapeutycznych,
 · wyposażaniu w wiedzę dotyczącą pro-
filaktyki zachowań u dzieci i młodzieży, 
 · udzielaniu wsparcia merytorycznego,

 ͚wspierania dzieci i młodzieży wymagają-
cych pomocy psychologiczno – pedagogicz-
nej w zakresie wyboru kierunku kształcenia 
i zawodu oraz w planowaniu kształcenia ka-
riery zawodowej. 

Ponadto, Poradnia Psychologiczno–Pedago-
giczna wspiera przedszkola i szkoły we wła-
ściwej organizacji kształcenia dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością, a czyni to m.in. 
udzielając im pomocy  w określeniu niezbęd-
nych warunków do nauki dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnościami oraz doboru dla 
nich sprzętu specjalistycznego i środków dy-
daktycznych z wykorzystaniem technologii 
informacyjno–komunikacyjnych. 

______________________________________

C/ ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
DLA OSÓB DOROSŁYCH 

ADRES 1: 
ZUS Inspektorat w Międzychodzie 
ul. Słowackiego 7, 64-400 Międzychód
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 
22 560 16 00 
www.zus.pl 

ADRES 2: KRUS Kasa Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego. Placówka Terenowa
ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód 

ADRES: 3 Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności 
ul. 17 Stycznia 143, 64 - 400 Międzychód
tel: 95 748 87 24
e-mail: zoon@powiat-miedzychod.pl

 ● ORZECZENIE DO CELÓW RENTOWYCH  
wydawane: 

 ͚ w celu skorzystania ze świadczeń socjalnych 
wypłacanych przez ZUS oraz renty z tytułu 
niezdolności do pracy – UWAGA! Samo posia-
danie orzeczenia nie uprawnia do otrzymania 
świadczenia; po uzyskaniu orzeczenia trzeba 
w tej sprawie złożyć oddzielny wniosek, 

 ͚ w celu skorzystania z różnego rodzaju ulg 
i dodatkowych uprawnień przysługujących 
osobom z niepełnosprawnościami, 

 ͚ przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), albo 
w przypadku: 

 · rolników i ich rodzin – lekarzy orzecz-
ników i komisje lekarskie Kas Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), 
 ·  pracowników  tzw. służb munduro-
wych (policja, wojsko, służby celne) i ich 
rodzin – komisje lekarskie Ministerstwa 
Obrony Narodowej lub Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

 ͚ określające stopnie: 
 · całkowita niezdolność do pracy  - 
w przypadku utraty zdolności wykonywa-
nia jakiejkolwiek pracy,
 · częściowa niezdolność do pracy  - 
w przypadku znacznego stopnia utraty 
zdolności do pracy zgodnej z poziomem 
posiadanych kwalifikacji, 
 · całkowita niezdolność do pracy 
i samodzielnej egzystencji -  jeśli naru-
szenie sprawności organizmu powoduje 

konieczność stałej lub długotrwałej opie-
ki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych, 

 ͚ na czas nie dłuższy, niż 5 lat – chyba, że wie-
dza medyczna wskazuje, iż dana osoba nie 
odzyska trwale lub na dłuższy czas zdolności 
do pracy,

UWAGA! Posiadacz orzeczenia o niezdolności do 
pracy, może podjąć pracę! 

 ● ORZECZENIE DO CELÓW POZARENTO-
WYCH wydawane: 

 ͚ WYŁĄCZNIE! w celu skorzystania, zależnie 
od stopnia niepełnosprawności, z dodatko-
wych świadczeń finansowych oraz różnego 
rodzaju ulg i uprawnień przysługujących oso-
bom z niepełnosprawnościami,

 ͚ przez Miejskie lub Powiatowe Zespoły  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

 ͚ określające stopnie: 
 · lekki, 
 · umiarkowany,
 · znaczny,

 ͚ uprawniające szczególnie do skorzystania z: 
 · zasiłków i innych świadczeń wypłaca-
nych przez instytucje pomocy społecznej, 
 · z pomocy z zakresu rehabilitacji za-
wodowej i społecznej – np. możliwości 
zatrudnienia w firmach na chronionym 
rynku pracy, korzystania z dodatkowych 
przywilejów pracowniczych (m.in. dodat-
kowego urlopu wypoczynkowego, krót-
szego czasu pracy), 
 · pomocy z zakresu rehabilitacji spo-
łecznej – np. możliwości uczestnictwa 
w warsztatach terapii zajęciowej lub tur-
nusach rehabilitacyjnych, 
 · dofinansowania do zaopatrzenia 
w przedmioty ortopedyczne, środki po-
mocnicze i pomoce techniczne ułatwiają-
ce codzienne funkcjonowanie,
 · ulg w podatkach,
 · zniżek na przejazdy środkami komuni-
kacji publicznej, 
 · zwolnienia z opłat radiowo–telewizyj-
nych, 
 · usług: socjalnych, opiekuńczych, tera-
peutycznych i rehabilitacyjnych świadczo-
nych przez instytucje pomocy społecznej, 
organizacje społeczne działające na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami oraz inne 
placówki. 
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ADRES 1: Wiodący Ośrodek Koordynacyj-
no – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy 
ul. św. Jana Pawła II 6b, 64 - 400 Międzychód
tel. 697 977 133

ADRES 2: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzychodzie
ul. Juliusza Słowackiego 11
64-400 Międzychód
tel. 95 222 23 50
e-mail: ops@opsmiedzychod.pl

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  „Za 
życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży i ro-
dzin, w których przyszło na świat dziecko ciężko 
chore, w zakresie dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz innych instrumentów polityki 
państwowej na rzecz rodziny. Termin: dziecko 
ciężko chore – oznacza ciężkie lub nieodwracal-
ne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagra-
żającą życiu dziecka. 

DLA KOGO?  
Zgodnie z ustawą „Za życiem”, dostęp do opisa-
nych tam świadczeń może uzyskać: 

 ͚ każda kobieta w ciąży i jej rodzina, 
 ͚ rodziny, w których przyjdzie albo przyszło 

na świat ciężko chore dziecko, 
 ͚ kobiety, które otrzymały informację o tym, 

że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży 
lub porodu,

 ͚ kobiety, których dziecko umarło bezpośred-
nio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

 ͚ kobiety, które po porodzie nie zabierają 
dziecka do domu z powodu: 

 · poronienia, 
 · urodzenia dziecka martwego, 
 · urodzenia dziecka niezdolnego do 
życia, 
 · urodzenia dziecka z wadami wrodzo-
nymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

JAKIE WSPARCIE GWARANTUJE USTAWA? 
W ramach ustawy „Za życiem” upoważnione oso-
by mogą otrzymać następujące wsparcie:   

A/ POMOC ASYSTENTA RODZINY, którego za-
daniem jest: 

 ͚ informowanie o tym jak działają urzę-
dy oraz lokalne placówki wsparcia rodziny 
i dziecka, 

 ͚ doradzanie w zakresie np. pielęgnacji 
niemowlęcia, organizacji życia codzien-
nego, wykonywania obowiązków domo-
wych w czasie opieki nad niemowlęciem, 
zarządzania domowym budżetem, 

 ͚ pomaganie w załatwianiu spraw urzę-
dowych lub ich załatwianie w imieniu 
rodziny – na podstawie pisemnego upo-
ważnienia wystawionego przez rodzinę 
dziecka,  

 ͚ wspieranie rodziny w  kontaktach 
z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, 
poradni, przychodni, policji, urzędów i in-
nych instytucji. 

Z pomocy asystenta można skorzystać w każdej 
sytuacji i w każdym czasie – trzeba tylko wyrazić 
taką wolę i złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy 
Społecznej.

B/ DODATKOWE UPRAWNIENIA W OKRESIE 
OKOŁOPORODOWYM:  

 ͚ diagnostyka prenatalna, czyli badania, któ-
re wykrywają potencjalne nieprawidłowości 
w przebiegu ciąży i rozwoju dziecka, 

 ͚ poród  w szpitalu o najwyższym poziomie 
specjalistycznym,

 ͚ w okresie przed porodem – dodatkowe wi-
zyty położnej, która udziela porad jak zająć się 
dzieckiem po narodzinach,

 ͚ po porodzie - dodatkowe (od 4 do 9) wizyty 
położnej, która wspiera rodzinę w opiece nad 
dzieckiem, 

 ͚ specjalistyczna opieka medyczna (także 
konieczne zabiegi) podczas ciąży (zwłaszcza 
ciąży z powikłaniami) i porodu, 

 ͚ opieka neonatologiczna nad noworodkiem, 
 ͚ porady laktacyjne - karmienia piersią. 

1. USTAWA „ZA ŻYCIEM”

GDY RODZINA
SIĘ POWIĘKSZA

WSPARCIE  DLA:
KOBIET W CIĄŻY

RODZIN DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

II
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C/ DODATKOWE UPRAWNIENIA DLA DZIECKA 
Z ORZECZONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:  

 ͚ dla jego rodziców: porady pielęgnacyjne, 
wychowawcze, prawne (prawa rodzicielskie 
i uprawnienia pracownicze), psychologiczne, 

 ͚ dla jego rodziców: opieka nad dzieckiem na 
czas ich urlopu lub odpoczynku – tzw. opieka 
wytchnieniowa,

 ͚ pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń 
opieki zdrowotnej, 

 ͚ zakup leków poza kolejnością, 
 ͚ łatwiejszy dostęp do rehabilitacji leczniczej 

oraz usług opiekuńczych,
 ͚ opieka  paliatywna i hospicyjna (w domu 

lub hospicjum), czyli poprawiająca jakość życia 
dziecka w ostatniej fazie jego choroby.  

D/ JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU 
URODZENIA DZIECKA – 4.000,00 ZŁ: 

DLA KOGO?
Świadczenie to przysługuje: 

 ͚ matce lub ojcu dziecka,
 ͚ opiekunowi prawnemu dziecka, 
 ͚ opiekunowi faktycznemu dziecka – to 

znaczy osobie, która rzeczywiście opieku-
je się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu 
z wnioskiem o przysposobienie (potocz-
nie: adopcję) dziecka. 

INNE WARUNKI PRZYZNANIA:
 ͚ świadczenie wypłacane jest bez wzglę-

du na wysokość dochodu rodziny,
 ͚ świadczenie wypłacane jest pod wa-

runkiem, iż kobieta podczas ciąży była 
pod opieką medyczną nie później, niż od 
10 tygodnia ciąży do porodu, 

 ͚ prawidłowo wypełniony specjalny 
wniosek dostępny w: Ośrodku Pomocy 
Społecznej,
 · dołączenie do wniosku odpowiednich 
zaświadczeń (patrz: informacje niżej)
 · złożenie wniosku w nieprzekraczal-
nym terminie do 12 miesięcy od narodzin 
dziecka.   

WYMAGANE DOKUMENTY: 
Aby uzyskać wsparcie gwarantowane przez usta-
wę „Za życiem” należy posiadać:   
a/ podstawa skorzystania ze świadczeń przez 
matkę i rodzinę dziecka: 

 ͚ zaświadczenie potwierdzające ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie dziecka lub 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziec-
ka – obie powstałe w okresie ciąży (prenatal-
nym) lub podczas porodu;  UWAGA! Zaświad-
czenie może wydać jedynie lekarz ubezpieczenia 
zdrowotnego, który posiada specjalizację II stop-
nia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnic-
twa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, 
neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub 
chirurgii dziecięcej.

 ͚ zaświadczenie wydane przez lekarza lub 
położną, które potwierdza, że kobieta po-
zostawała pod opieką  medyczną nie póź-
niej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 
UWAGA! Wymóg ten nie dotyczy osób, które są 
opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, 
a także osób, które przysposobiły (adoptowały) 
dziecko. 

b/ podstawa skorzystania z dodatkowych świad-
czeń przez dziecko:  

 ͚ zaświadczenie potwierdzające ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie dziecka lub 
nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu 
dziecka, ale wydane przez upoważnionego 
lekarza specjalistę (patrz: punkt wyżej) albo 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; na 
podstawie tego zaświadczenia,  bez względu 
na to, czy dziecko otrzyma później orzeczenie 
o niepełnosprawności czy nie, może ono sko-
rzystać także z:  

 · wyrobów medycznych przyznawanych 
na zasadach określonych w ustawie „Za 
życiem”,
 · świadczeń opieki zdrowotnej udziela-
nych poza kolejnością,
 · usług farmaceutycznych udzielanych 
w aptekach poza kolejnością.

TU ZNAJDZIESZ POMOC
USTAWA „ZA ŻYCIEM” 

ADRES: Wiodący Ośrodek Koordynacyjno –  
– Rehabilitacyjno – Opiekuńczy 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wycho-
wawczym w Międzychodzie   
ul. św. Jana Pawła II 6b, 64 - 400 Międzychód
tel. 697 977 133
e-mail: kontakt@soszw.edu.pl 
www.soszw-miedzychod.netmark.pl 

• Pomoc ośrodka skierowana jest do: 
- wszystkich rodziców/opiekunów zaniepo-
kojonych nieprawidłowościami w rozwoju 
dziecka, 
- rodzin z dzieckiem, które posiada orzecze-
nie o niepełnosprawności, albo orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności,
- dzieci i młodzieży, które posiadają opi-
nię o potrzebie wczesnego wspomagania  
rozwoju, orzeczenie o potrzebie zajęć rewa-
lidacyjno – wychowawczych, lub orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego.

• Ośrodek zajmuje się:
a/ udzielaniem rodzicom/ opiekunom specja-
listycznych informacji o problemach rozwojo-
wych dziecka,
b/ wskazywaniem właściwych dla dziecka 
i jego rodziny form kompleksowej, specjali-
stycznej pomocy, rehabilitacyjnej, terapeu-
tycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, 

pedagogicznej i logopedycznej,
c/ wskazywaniem jednostek udzielających 
specjalistycznej pomocy dzieciom,
d/ organizowaniem wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka - w wymiarze do 5 h tygo-
dniowo dla danego dziecka oraz (zależnie od 
potrzeb dziecka) dodatkowych usług terapeu-
tów, fizjoterapeutów, psychologów, pedago-
gów, logopedów i innych specjalistów,  
e/ koordynowaniem korzystania z usług spe-
cjalistów dostępnych w powiecie, w tym: 
- zbieraniem i upowszechnianiem informacji 
o usługach i świadczących je specjalistach, 
- realizowaniem akcji informacyjnych, 
- monitorowaniem działań związanych 
z udzielaniem pomocy dzieciom i młodzieży 
z niepełnosprawnościami oraz  ich rodzinom. 

• Ośrodek udziela form pomocy: 
 - zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju 
Dziecka z: pedagogiem specjalnym, terapeutą 
wczesnego wspomagania rozwoju, terapeutą 
wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci 
z autyzmem, tyflopedagogiem, surdopeda-
gogiem,
- terapię logopedyczną i neurologopedyczną,
- zajęcia integracji sensorycznej,
- terapię ręki,
- zajęcia z psychologiem,
- rehabilitację ruchową,
- konsultacje indywidualne z wybranymi spe-
cjalistami.

ADRES 1: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzychodzie 
ul. Juliusza Słowackiego 11
64-400 Międzychód 
tel. 95 222  23 50
e-mail: ops@opsmiedzychod.pl 

ADRES 2: Powiatowe Centrum Pomocy  
Rodzinie w Międzychodzie
ul. 17 stycznia 143, 64-400 Międzychód
e-mail: pcpr@powiat-miedzychodzki.pl 

2. ŚWIADCZENIA FINANSOWE
DLA RODZICÓW DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
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ADRES 1: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzychodzie 
ul. Juliusza Słowackiego 11 
64-400 Międzychód 
tel. 95 222  23 50 
e-mail: ops@opsmiedzychod.pl 

Rodziny, w których wychowuje się troje lub wię-
cej dzieci (z lub bez niepełnosprawności), mogą 
skorzystać z systemu zniżek handlowych ofe-
rowanych przez różne instytucje i firmy komer-
cyjne, a  dostępnych w ramach programu Karta 
Dużej Rodziny (KDR). 

Zakres KDR różni się od siebie w zależności od 
regionu kraju i ofert partnerów przystępujących 

do programu.  Szczegółowe informacje o part-
nerach programu KRD na terenie powiatu Mię-
dzychód dostępne są na stronie: http://bip.ops.
miedzychod.pl/dokumenty/menu/15. 

Rodzinom korzystającym z KDR przysługują jed-
nak pewne stałe zniżki ustawowe, a są nimi: 

 ͚ przejazdy koleją: 37 proc. na bilety jednora-
zowe oraz 49 proc. na bilety miesięczne – dla 
rodziców i małżonków rodziców, 

 ͚ opłaty za wydanie paszportu:
 · 50 proc. ulgi dla rodziców i małżonków 
rodziców, 
 · 75 proc. ulgi dla dzieci, 

 ͚ darmowe wstępy do parków narodowych. 

3. KARTA DUŻEJ RODZINY

Rodzice, rodzice zastępczy i opiekunowie dzieci 
i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnospraw-
ności otrzymują od instytucji publicznych wspar-
cie finansowe w postaci: 

 ͚ jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
dziecka – tzw. becikowe,

 ͚  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
bliźniąt, trojaczków etc.,

 ͚ świadczenia wychowawczego z „Programu 
Rodzina 500+”,

 ͚ zasiłku rodzinnego i dodatków do tego za-
siłku,  

 ͚ świadczeń tzw. opiekuńczych: 

 · zasiłku pielęgnacyjnego,
 · świadczenia pielęgnacyjnego,
 · specjalnego zasiłku opiekuńczego,  

 ͚ świadczeń rodzicielskich, 
 ͚ dodatku wychowawczego – dla rodzin za-

stępczych, rodzinnych domów dziecka i pla-
cówek opiekuńczo–wychowawczych typu 
rodzinnego, 

a także innych świadczeń na rzecz rodziny usta-
lanych indywidualnie i finansowanych przez po-
szczególne gminy. 

WSPARCIE WCZESNEGO 
ROZWOJU DZIECKA

WSPARCIE DLA:
DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

III
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ADRES 1: Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 
dla Dzieci 
przy Ginekologiczno–Położniczym Szpitalu 
Klinicznym Uniwersytetu Medycznego 
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań 
tel. 61 841 92 24, www.gpsk.am.poznan.pl

ADRES 2: Ośrodek Wczesnej Interwencji
ul. św. Szczepana 7a, 61 - 465 Poznań
tel. 61 832 53 73, 665 333 968
www.psouupoznan.prv.pl 

Wczesna interwencja to szereg wielospecjali-
stycznych działań diagnostycznych, leczniczo - 
rehabilitacyjnych i terapeutycznych, podjętych 
wobec dziecka od chwili jego narodzin oraz 
jego rodziny. Celem wczesnej interwencji jest 
jak najszybsze wykrycie trudności rozwojowych 
i minimalizowanie ich tak, aby dziecko rozwijało 
się możliwie najlepiej w sferze ruchowej, intelek-
tualnej, emocjonalnej i społecznej.

OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI (OWI):  
Placówka służby zdrowia dla dzieci w wieku od 
0 do 7 lat, których rozwój psychoruchowy jest 
opóźniony lub nieharmonijny oraz dla dzieci 
z niepełnosprawnością intelektualną, a w szcze-
gólności dla dzieci:  

 ͚ z wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego, 
 ͚ przedwcześnie urodzonych, 
 ͚ z uszkodzeniami ośrodkowego układu ner-

wowego, 
 ͚ z wadami genetycznymi, mutacjami i aber-

racjami chromosomowymi, 
 ͚ z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu 

nerwowego (np. przepukliną oponowo-rdze-
niową, wodogłowiem), 

 ͚ z opóźnionym dojrzewaniem odruchów 
bezwarunkowych, 

 ͚ z zaburzeniami metabolicznymi obciążają-
cymi układ nerwowy, 

 ͚ z mikrozaburzeniami czynności mózgu, 
 ͚ z padaczką, 

 ͚ z opóźnieniem rozwoju spowodowanym 
różnymi nieprawidłowościami i o różnej przy-
czynie.

JAKĄ POMOC ZAPEWNIA OWI?  
 ͚ wielospecjalistyczną i kompleksową diagno-

zę lekarską, psychologiczną, logopedyczną, 
 ͚ ocenę możliwości ruchowych dziecka,
 ͚ wieloprofilowy program usprawniania 

dziecka w sferze intelektualnej, ruchowej, spo-
łecznej i emocjonalnej (zajęcia indywidualne 
lub w małej grupie),

 ͚ okresową ocenę programu i dostosowywa-
nie go do rozwoju dziecka, 

 ͚ wsparcie psychologiczne rodziny, 
 ͚ dostarczenie rodzinie wiedzy o przyczynach 

problemów dziecka i szczegółowych wskazó-
wek dotyczących sposobów usprawniania 
dziecka w warunkach domowych. 

 
JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY OWI? 
Na podstawie skierowania wydanego dziecku 
przez lekarza rodzinnego, pediatrę lub lekarza 
specjalistę, np. neurologa dziecięcego. W pla-
cówkach OWI nie obowiązuje rejonizacja (dzieci 
przyjmowane są do placówek bez względu na 
swoje miejsce zamieszkania), a pomoc OWI jest 
bezpłatna. 

ADRES 1: Specjalny Ośrodek Szkolno –  
–  Wychowawczy w Międzychodzie
ul. św. Jana Pawła II 6b, 64 - 400 Międzychód                                                                                                                              
tel. 697977133
e-mail: kontakt@soszw.edu.pl
www.soszw-miedzychod.netmark.pl 

ADRES 2: Przedszkole z Oddziałami Inte-
gracyjnymi nr 2 w Międzychodzie 
ul. Iczka 12, 64 - 400 Międzychód
tel. 95 748 2656
https://p2integra.edupage.org/

ADRES 3: Zespół Szkolno–Przedszkolny 
w Kamionnie
ul. Powstańców Wielkopolskich 2
64 - 421 Kamionna                                                                                                                     
tel. 95 748 1880
https://zspkamionna.edupage.org/

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to 
pobudzanie rozwoju dziecka w obszarach: ru-
chowym, poznawczym, emocjonalnym i spo-
łecznym, od chwili wykrycia u niego niepełno-
sprawności do czasu podjęcia przez niego nauki 
szkolnej. 

JAKĄ POMOC ZAPEWNIA WWRD?
Działania WWRD realizowane są profesjonalnie, 
kompleksowo i bezpłatnie przez zespół spe-
cjalistów wczesnego wspomagania. Specjaliści 
najpierw opracowują diagnozę poziomu  funk-
cjonowania dziecka:

 ͚ z niepełnosprawnością – dziecka, u którego 
lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady 
wrodzone lub inne upośledzenia i które posia-
da orzeczenie o niepełnosprawności, 

 ͚ zagrożonego niepełnosprawnością – 
dziecka z grupy wysokiego ryzyka ciążowo – 
– porodowego, u którego lekarz stwierdził za-
grożenie nieprawidłowym rozwojem, niepeł-
nosprawnością lub upośledzeniem czynności 
fizycznych. 

Następnie, zespół WWRD, na podstawie diagno-
zy prowadzi wieloprofilowe usprawnianie dziec-
ka z  zaburzeniami rozwoju. 

Zespół WWRD wspiera także rodziców dziecka 
poprzez: 

 ͚ informowanie o przebiegu rozwoju dziec-
ka, o możliwościach wspierania tego rozwoju 
i dostępnych formach pomocy rodzinie, 

 ͚ przygotowanie do  postępowania z  dziec-
kiem w  sposób zgodny z  zapisami indywidu-
alnego programu  wczesnego wspomagania 
dziecka, 

 ͚ kształtowanie  pozytywnych  relacji  mię-
dzy  rodzicem  a  specjalistą  uczestniczącym  
w procesie wspomagania jego dziecka.   

Zajęcia WWRD, indywidualne z dzieckiem i jego 
rodziną, albo w grupach po 2-3 osoby, albo 
w domu dziecka jeśli nie skończyło 3 lat, organi-
zowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w mie-
siącu, zależnie od potrzeb i możliwości dziecka. 

JAK SKORZYSTAĆ Z POMOCY WWRD? 
Na podstawie opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju wydanej dziecku przez 
Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno –  
– Pedagogicznej. Z zajęć WWRD mogą także ko-
rzystać dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształ-
cenia specjalnego na czas edukacji przedszkol-
nej. 

1. WCZESNA INTERWENCJA 2. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD)
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Kształcenie specjalne to formuła kształcenia 
obejmująca dzieci i młodzież, które posiadają 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Wszystkie dzieci i nastolatki z niepełnospraw-
nościami mają prawo do edukacji. Oznacza to, 
że żadna placówka oświatowa nie może im od-
mówić edukacji i opieki na czas pobierania na-
uki. Dlatego też, dzieci i młodzież z zaleceniem 
kształcenia specjalnego mogą pobierać naukę 
we wszystkich rodzajach przedszkoli oraz typach 
i rodzajach szkół publicznych i niepublicznych, 
w tym:  

 ͚ ogólnodostępnych (powszechnych) przed-
szkolach i szkołach, oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych,   

 ͚ integracyjnych przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
szkołach lub oddziałach szkolnych, 

 ͚ specjalnych przedszkolach i szkołach lub 
oddziałach szkolnych,

 ͚ innych formach wychowania przedszkolnego,
 ͚ w placówkach typu: Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjo-
terapii, Specjalny Ośrodek Wychowawczy lub 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 
(taki ośrodek działa w powiecie Międzychód), 
oraz ośrodkach rewalidacyjno–wychowawczych.

NA CZYM POLEGA KSZTAŁCENIE SPECJALNE? 
Organizacja nauczania specjalnego polega na 
zapewnieniu uczniowi: 

 ͚ odpowiednich metod i form wsparcia opi-
sanych w zaleceniach z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, dobranych zgodnie 
z możliwościami psychofizycznymi ucznia, 

 ͚ pomocy i opieki nauczyciela współorganizu-
jącego proces kształcenia, 

 ͚ sprzętu specjalistycznego umożliwiającego 
naukę i komunikację, 

 ͚ podręczników i materiałów edukacyjnych 
dostosowanych do specjalnych potrzeb 
ucznia, 

 ͚ specjalistycznych zajęć, 
 ͚ wsparcia personelu pomocniczego, np. 

opiekuna dla dziecka w danej placówce.

TU ZNAJDZIESZ POMOC
KSZTAŁCENIE SPECJALNE:
ADRES: Przedszkole z Oddziałami Integra-
cyjnymi nr 2 w Międzychodzie 
ul. Iczka 12, 64 400 Międzychód 
tel. 95 748 26 56
https://p2integra.edupage.org/

 ͚ Przedszkole przyjmuje dzieci z różnymi ro-
dzajami niepełnosprawności. 

 ͚ Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez 
dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego przez Poradnię Psy-
chologiczno–Pedagogiczną w Międzychodzie 
lub przez Specjalistyczną Poradnię Psycholo-
giczno–Pedagogiczną zgodną z rodzajem nie-
pełnosprawności dziecka. 

 ͚ Oddział integracyjny liczy do 20 dzieci, 
w tym do 5 dzieci z niepełnosprawnościami. 
Liczba oddziałów integracyjnych jest regu-
lowana w zależności od potrzeb oraz liczby 
dzieci z niepełnosprawnościami przyjętych 
w danym roku szkolnym do przedszkola. 

 ͚ Przedszkole realizuje także zajęcia w ra-
mach Wczesnego Wspomagania Rozwoju  
Dziecka (WWRD). Warunkiem realizacji zajęć 
WWRD jest posiadanie przez dziecko opinii 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwo-
ju zgodnej z rodzajem niepełnosprawności 
dziecka, a wydanej przez Poradnię Psycholo-
giczno–Pedagogiczną w Międzychodzie lub 
inną specjalistyczną Poradnię Psychologiczno– 
–Pedagogiczną w zależności od rodzaju nie-
pełnosprawności.

 ͚ Poza zajęciami typowo przedszkolnymi, 
placówka realizuje zalecenia wynikające 
z orzeczeń i opinii specjalistycznych wyda-
nych dziecku z niepełnosprawnością, poprzez 
następujące zajęcia: 

 · rewalidacji ogólnorozwojowej dla dzieci 
z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
 · terapii słuchu dla dzieci niesłyszących i nie-
dosłyszących,
 · terapii wzroku dla dzieci niedowidzących,
 · logopedii dla dzieci z wadami wymowy,
 · rehabilitacji ruchowej dla dzieci z niepełno-
sprawnościami ruchowymi,

KSZTAŁCENIE 
SPECJALNE 

PRZEDSZKOLNE 
I SZKOLNE DZIECKA

WSPARCIE DLA:
DZIECI I MŁODZIEŻY

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

IV
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 · zajęcia w ramach terapii pedagogicznej,
 · zajęcia korekcyjno–kompensacyjne pro-
wadzone w celu wyrównywania szans edu-
kacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami.   
 ͚  Zajęcia specjalistyczne prowadzone są 

przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną 
oraz, jeśli wymagają tego potrzeby edukacyj-
ne dzieci – dodatkowych specjalistów. 

TU ZNAJDZIESZ POMOC
KSZTAŁCENIE SPECJALNE:
ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy w Międzychodzie  
ul. św. Jana Pawła II 6b, 64 400 Międzychód
tel. 697 977 144, 95 748 36 48
e-mail: kontakt@soszw.edu.pl 
www.soszw-miedzychod.netmark.pl 

 ͚ Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i mło-
dzieży z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym  
lub głębokim oraz z niepełnosprawnością 
sprzężoną.

 ͚ Głównym celem działalności Ośrodka jest 
przygotowanie uczniów i wychowanków do 
samodzielnego, na miarę ich możliwości ży-
cia w integracji ze społeczeństwem w warun-
kach współczesnego świata, w szczególności 
poprzez osiągnięcie optymalnego rozwoju 
umysłowego, moralnego, emocjonalnego, 
społecznego i fizycznego w zgodzie z ich po-
trzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz 
możliwościami psychofizycznymi.

 ͚ Ośrodek oferuje kompleksową i profesjo-
nalną pomoc dziecku i jego rodzinie, wsparcie 
psychologiczne, pedagogiczne i informacyjne 
oraz terapię dostosowaną do indywidualnych 
potrzeb dziecka. 

 ͚ Ośrodek zapewnia:
 · realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego, w orze-
czeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wy-
chowawczych oraz w orzeczeniu o potrzebie 
indywidualnego nauczania, 
 · zajęcia specjalistyczne (korekcyjno – kom-
pensacyjne, logopedyczne, rozwijające kom-
petencje emocjonalno – społeczne), 

 · zajęcia rewalidacyjne, 
 · zajęcia rozwijające zainteresowania i szcze-
gólne uzdolnienia, 
 · zajęcia terapeutyczne: rehabilitacja rucho-
wa, integracja sensoryczna, zajęcia z neu-
rologopedą, surdopedagogiem (dla dzieci 
z zaburzeniami słuchu), tyflopedagogiem 
(dla dzieci niewidomych i słabowidzących), 
 · pomoc psychologiczno–pedagogiczną.

 ͚ W skład Ośrodka wchodzą: 
 · Przedszkole Specjalne dla dzieci z wieku od 
3 do 9 lat, z niepełnosprawnością intelektual-
ną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, 
z których jedną jest niepełnosprawność in-
telektualna. W uzasadnionych przypadkach 
przyjmowane mogą być dzieci w wieku 
2,5 lat. Dzieci, którym odroczono realizację 
obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do 
przedszkola nie dłużej, niż do końca roku 
szkolnego, w którym kończą 9 lat.
 · Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stop-
niu lekkim, umiarkowanym, znacznym, nie-
pełnosprawnością sprzężoną, z których jed-
ną jest niepełnosprawność intelektualna oraz 
dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością 
intelektualną.
 · Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla 
uczniów do 24 lat, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym.
 · Szkoła Branżowa I stopnia – profil zawodo-
wy: kucharz, dla uczniów z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim.
 · Internat  z 36 miejscami, w 3-osobowych 
pokojach; pobyt w internacie jest bezpłatny, 
opłaty pobierane są jedynie za wyżywienie.
 · Świetlica  dla uczniów szkolnych, którzy nie 
mieszkają w Ośrodku, a muszą przebywać 
dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich 
rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub 
inne okoliczności wymagające zapewnienia 
uczniowi opieki w szkole.
 ͚ Ośrodek realizuje także zajęcia: 
 · Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziec-
ka (WWRD) - na zajęcia przyjmowane są 

także dzieci spoza Ośrodka, nieobjęte opie-
ką w żadnej placówce, uczęszczające do 
żłobka, innych przedszkoli z terenu gminy 
Międzychód oraz innych gmin powiatu mię-
dzychodzkiego za odpowiednim porozumie-
niem,
 · rewalidacyjno–wychowawcze  dla dzieci 
i młodzieży (od 3 do 25 lat), z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu głębokim, 
prowadzone indywidualnie lub grupowo.
 ͚ Rekrutacja dzieci i młodzieży do ośrodka 

trwa przez cały rok. 
 ͚ Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest posia-

danie przez dziecko/nastolatka: 

 · orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego – wniosek/podanie o przyjęcie do 
ośrodka składają rodzice lub opiekunowie 
prawni dziecka,
 · orzeczenia o potrzebie nauczania indywi-
dualnego – dla dzieci i młodzieży, których 
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 
utrudnia uczęszczanie do szkoły,
 · orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyj-
no – wychowawczych, indywidualnych lub 
grupowych – dla dzieci i młodzieży z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim.
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ADRES: ZUS Inspektorat w Międzychodzie 
ul. Słowackiego 7, 64-400 Międzychód
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: 
22 560 16 00
www.zus.pl 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje sze-
reg zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościa-
mi. Są to między innymi działania polegające na: 

 ●przyznawaniu świadczeń długotermino-
wych,  m.in.:

 ͚ renty z tytułu niezdolności do pracy,
 ͚ renty socjalnej,
 ͚ renty rodzinnej,
 ͚ zasiłku chorobowego,
 ͚ zasiłku opiekuńczego,
 ͚ świadczenia rehabilitacyjnego,   

• orzecznictwie lekarskim – m.in. o niezdolno-
ści do pracy, przekwalifikowania zawodowego,

 ●rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji 
rentowej. 

W placówkach ZUS pracują osoby przygotowane 
do obsługi osób niesłyszących. Cały czas dosto-
sowywana jest infrastruktura obiektów, poprzez 
eliminację barier architektonicznych lub  zapew-
nienie miejsc parkingowych dla osób z niepełno-
sprawnościami. 

DLA KOGO? 
Dla wszystkich mieszkańców powiatu potrzebu-
jących pomocy z systemu wsparcia społecznego 
podczas choroby lub w okresie niezdolności do 
pracy z powodu niepełnosprawności.   

WIĘCEJ INFORMACJI: 
 ● o działaniach ZUS na rzecz osób z różny-
mi rodzajami niepełnosprawności, w tym 
praktyczne informatory i przewodniki po 
systemie wsparcia społecznego - zus.pl/
Baza wiedzy/Biblioteka ZUS/Wydawnic-
twa - https://www.zus.pl/baza-wiedzy/
biblioteka-zus/wydawnictwa/dzialania-
-zakladu-ubezpieczen-spolecznych-na-
-rzecz-osob-niepelnosprawnych,

 ● o świadczeniach oraz warunkach i zasa-
dach ich przyznawania: 

 ͚ Inspektorat ZUS w Międzychodzie – 
placówka czynna dla klientów w ponie-
działek w godzinach: 8:00 – 18:00 oraz od 
poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 
– 15:00,

 ͚ Centrum Obsługi Telefonicznej  ZUS –  
– tel. 22 560  16 00, czynnym od poniedział-
ku do piątku w godzinach: 7:00 – 18:00. 

ADRES 1: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzychodzie
ul. Juliusza Słowackiego 11 
64 - 400 Międzychód 
tel. 95 222 23 50
e-mail: ops@opsmiedzychod.pl 

ADRES 2: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Międzychodzie  
Dział Świadczeń Rodzinnych i Świadcze-
nia Wychowawczego
ul. Juliusza Słowackiego 11 
64-400 Międzychód 
tel. 695277967, e-mail: sr@opsmiedzychod.pl

ADRES 3: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Sierakowie
ul. Wroniecka 25c, 64 - 410 Sieraków
tel. 61 2911015 
e-mail: ops@sierakow.pl

ADRES 4: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kwilczu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23
64 - 420 Kwilcz 
tel. 61 2915096, e-mail: gops@gops.kwilcz.pl

ADRES 5: Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Chrzypsku Wielkim
ul. Główna 16, 64 - 412 Chrzypsko Wielkie
tel. 61 2951193, e-mail: ops@chrzypsko.pl

1. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (ZUS) 

2. OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)
POMOC SPOŁECZNA

WSPARCIE DLA:
DZIECI I MŁODZIEŻY 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
DOROSŁYCH OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

V
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Ośrodek Pomocy Społecznej to jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej. OPS działa 
w każdej gminie. To placówka, która realizuje 
gminną strategię rozwiązywania problemów 
społecznych.

DLA KOGO? 
OPS udziela mieszkańcom gminy pomocy z na-
stępujących powodów:   

• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielo-

dzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo – wy-

chowawczych i prowadzenia gospodarstwa 
domowego - zwłaszcza w rodzinach niepełnych 
lub wielodzietnych,
• trudności w przystosowaniu się do życia mło-

dzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – 
– wychowawcze, 
• trudności w integracji – osobom, które otrzy-

mały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia osobom 

zwolnionym z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.

WAŻNE! Aby ustalić sytuację osobistą, ro-
dzinną, dochodową i  majątkową osoby 
ubiegającej się o świadczenie z pomocy spo-
łecznej lub osoby, która już z niego korzysta, 
OPS przeprowadza rodzinny wywiad środo-
wiskowy. Wnioski o przyznanie świadczeń 
przyjmowane są przez cały rok. 

JAKIEJ POMOCY UDZIELA OPS?

POMOC SOCJALNA – najważniejsze działania: 
• udzielanie schronienia, a także posiłku i nie-

zbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
• dożywianie dzieci,
• sprawienie pogrzebu - w tym osobom bezdomnym,
• praca socjalna,
• organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
• kierowanie do domu pomocy społecznej 

i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 
gminy w tym domu,
• pomoc osobom mającym trudności w przy-

stosowaniu się do ż ycia po z wolnieniu                            
z zakładu karnego,
• kierowanie do środowiskowych domów sa-

mopomocy osób z zaburzeniami psychicznymi 
i osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
• realizacja zadań wynikających z rządowych 

programów pomocy społecznej. 

POMOC FINANSOWA 
1/ ŚWIADCZENIA finansowe wypłacane przez 
OPS osobom znajdującym się w trudnej sytu-
acji życiowej i spełniającym określone kryterium 
dochodowe: 

• zasiłek stały,
• zasiłek okresowy,
• zasiłek celowy,
• zasiłek celowy na pokrycie wydatków po-

wstałych w wyniku zdarzenia losowego,
• zasiłek celowy na pokrycie wydatków związa-

nych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
• zasiłek celowy na pokrycie wydatków na 

świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym 
oraz innym osobom, które nie mają dochodu 
ani możliwości uzyskania takich świadczeń, 
• zasiłek specjalny celowy, 
• wynagrodzenie za sprawowanie opieki.

2/ ŚWIADCZENIA  finansowe – udzielane także 
osobom z niepełnosprawnością:

A/ ZASIŁEK RODZINNY:  

DLA KOGO?
Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinne-
go przysługują rodzicom, opiekunowi prawne-
mu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka,  
osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje 
do ukończenia przez dziecko 18. roku życia na-
uki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia  
21. roku życia albo 24. roku życia, jeżeli kontynu-
uje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legi-
tymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności.

DODATKI do zasiłku rodzinnego z tytułu: 
 ͚ urodzenia dziecka, 
 ͚ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania 

z urlopu wychowawczego, 

 ͚ samotnego wychowywania dziecka,
 ͚ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełno-

sprawnego,
 ͚ wychowywania dziecka w rodzinie wielo-

dzietnej,
 ͚ rozpoczęcia roku szkolnego,
 ͚ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 ͚ wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzin-

nego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 ͚ inne dokumenty szczegółowe zależne od 

sytuacji prawnej, rodzinnej i ekonomicznej 
wnioskodawcy. 

 
B/ ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:  

DLA KOGO? 
Zasiłek przysługuje: 

 ͚ dziecku z niepełnosprawnością do 16 lat, 
 ͚ osobie z niepełnosprawnością w stopniu 

znacznym w wieku powyżej 16 lat, 
 ͚ osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 

16. roku życia legitymującej się orzeczeniem  
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-
ści, jeżeli niepełnosprawność powstała w wie-
ku do ukończenia 21. roku życia, 

 ͚ osobie, która ukończyła 75 lat.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 ͚ odpowiedni wniosek o  ustalenie prawa do 

zasiłku pielęgnacyjnego,
 ͚ orzeczenie potwierdzające niepełnospraw-

ność wnioskodawcy.

C/ SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY:

DLA KOGO? 
Zasiłek ten przyznawany jest przede wszystkim 
osobom, na które nałożony jest tzw. obowiązek 
alimentacyjny, tzn.: 

 ͚ krewnym w linii prostej (dziadkom, rodzicom, 
dzieciom), 

 ͚ rodzeństwu, 
 ͚ małżonkom, 
 ͚ osobom spokrewnionym pełniącym funkcję 

rodziny zastępczej – 
- pod warunkiem, że ww. osoby nie podejmują 
albo zrezygnują z zatrudnienia lub pracy zarob-

kowej, aby opiekować się osobą z orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo 
orzeczeniem o niepełnosprawności, która wyma-
ga stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby 
oraz stałego współudziału opiekuna w swoim 
procesie leczenia, rehabilitacji  i edukacji. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 ͚ wniosek o ustalenie prawa do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego,  
 ͚ inne dokumenty szczegółowe zależne od 

sytuacji prawnej, rodzinnej i ekonomicznej 
wnioskodawcy. 

D/ ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE 

DLA KOGO?
Świadczenie przysługuje:

 ͚matce lub ojcu dziecka z niepełnosprawnością, 
 ͚ opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to 

osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, je-
żeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego  
o przysposobienie dziecka), 

 ͚ osobie będącej rodziną zastępczą spokrew-
nioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, 

 ͚ innym osobom, na których zgodnie z przepi-
sami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimen-
tacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności,

 –  pod warunkiem, że ww. osoby nie podejmu-
ją lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, żeby opiekować się osobą z orze-
czeniem o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności sta-
łego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
• odpowiedni wniosek o ustalenie prawa do 

świadczenia pielęgnacyjnego, 
• orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacz-

nym stopniu niepełnosprawności.
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B/ DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU
ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
I PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH 

RODZAJ SPRZĘTU: dofinansowanie jest przy-
znawane na zakup sprzętów, przyrządów i urzą-
dzeń wspierających funkcjonowanie i rehabili-
tację osoby z niepełnosprawnością i zalecanych 
przez lekarza opiekującego się tą osobą. Zakup 
tych przedmiotów jest finansowany przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, ale nie zawsze w ca-
łości. Zdarza się, że cena tych przedmiotów jest 
wyższa, niż oferowane przez NFZ dofinansowa-
nie. W takiej sytuacji można się właśnie ubiegać 
o dodatkowe dofinansowanie w PCPR.  Przykłady 
produktów: 

 ͚ przedmioty ortopedyczne: protezy, kule, 
chodziki, wózki inwalidzkie itp.,

 ͚ środki pomocnicze: aparaty słuchowe, po-
moce optyczne dla osób niedowidzących, 
cewniki, worki do stomii.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 ͚ wypełniony wniosek – wersja drukowana 

dostępna w PCPR, a druk elektroniczny na 
stronie:  http://bip.pcpr.powiatmiedzy-
chodzki.pl/, zakładka:  „osoby niepełnospraw-
ne - dokumenty do pobrania”,

 ͚ kopia ważnego orzeczenia o niepełno-
sprawności dziecka lub o stopniu niepełno-
sprawności - dotyczy osób powyżej 16 lat, 
bądź orzeczenia równoważnego (dawne orze-
czenia ZUS - grupa inwalidzka I, II, III), 

 ͚ oryginał powyższego orzeczenia do wglądu,
 ͚  faktura zakupu lub inny dokument po-

świadczający zakup z wyodrębnionym udzia-
łem własnym i udziałem NFZ. 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: każdego roku 
PCPR ustala wysokość dofinansowania,w zależ-
ności od wysokości ogólnej puli środków finan-
sowych przyznanych przez PFRON.   

C/ DOFINANSOWANIE DO
LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA: o ten rodzaj 
dofinansowania mogą ubiegać się osoby z róż-
nymi rodzajami niepełnosprawności, które mają 
trudności z poruszaniem się, jeśli:

 ͚ są właścicielami nieruchomości albo,

 ͚ są użytkownikami wieczystymi nierucho-
mości, albo

 ͚ posiadają zgodę właściciela lokalu lub budyn-
ku mieszkalnego, w którym stale mieszkają na 
wprowadzenie w nim zmian architektonicznych. 

Wyrażenie: bariery architektoniczne oznacza 
wszelkie utrudnienia występujące w mieszka-
niu, budynku i jego najbliższej okolicy, które ze 
względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyj-
ne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub 
utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełno-
sprawnościami. Likwidacją barier architektonicz-
nych będzie zatem np.: 

 ͚ wymiana wanny na prysznic,
 ͚ zlikwidowanie progu przy wyjściu do domu, 
 ͚ poszerzenie wejść do pomieszczeń, a w kon-

sekwencji montaż nowych futryn i drzwi. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
I ETAP PROCEDURY:

 ͚ wypełniony wniosek – wersja drukowa-
na dostępna w PCPR, a druk elektroniczny 
na stronie: http://bip.pcpr.powiatmiedzy-
chodzki.pl/, zakładka: „osoby niepełnospraw-
ne - dokumenty do pobrania”,

 ͚ kopia ważnego orzeczenia o niepełno-
sprawności dziecka lub o stopniu niepełno-
sprawności – dotyczy osób powyżej 16 lat, 
bądź orzeczenia równoważnego (dawne orze-
czenia ZUS - grupa inwalidzka I, II, III),

 ͚ oryginał powyższego orzeczenia do wglą-
du,

 ͚ kopia orzeczenia o niepełnosprawności 
osób mieszkających wspólnie z wnioskodaw-
cą – jeśli takie osoby istnieją, 

 ͚ aktualne zaświadczenie lekarskie wydane 
przez specjalistę stwierdzające schorzenie –  
– dokument jest ważny 3 miesiące, 

 ͚ udokumentowana podstawa prawna 
zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić 
likwidacja barier architektonicznych – np. akt 
własności, umowa najmu, 

 ͚ zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy 
i osób wspólnie z nim zamieszkałych.

II ETAP PROCEDURY: 
 ͚ kosztorys zmian architektonicznych, 
 ͚ oświadczenie pod odpowiedzialnością kar-

ną o posiadaniu wymaganego udziału środ-
ków własnych na realizację zadania, 
 ͚ szkice mieszkania - w koniecznych przypadkach, 
 ͚ projekt i pozwolenie na budowę  -  w ko-

3. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)

ADRES:  Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Międzychodzie
ul. 17 Stycznia 143, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 87 14
e-mail: pcpr@powiat-miedzychodzki.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mię-
dzychodzie realizuje zadania powiatu z zakre-
su pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabi-
litacji społecznej osób z niepełnosprawnościami 
oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 

DLA KOGO? 
PCPR udziela pomocy wszystkim mieszkańcom 
powiatu, w tym także osobom z różnymi niepeł-
nosprawnościami – zarówno dzieciom i młodzie-
ży, jak i osobom dorosłym, a także ich rodzicom 
i opiekunom prawnym. 

PCPR realizuje na rzecz osób z niepełnospraw-
nościami i ich bliskich te zadania z zakresu re-
habilitacji społecznej, które zostały uznane za 
dla nich najważniejsze. Zadania te finansowane 
są ze środków Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a ich 
zakres i liczba osób objętych pomocą zależą od 
wielkości środków przekazanych przez PFRON 
do budżetu powiatu w danym roku. 

Wnioski o przyznanie poszczególnych rodzajów 
dofinansowań przyjmowane są przez cały rok, 
ale pieniądze wypłacane są dotąd, dopóki PCPR 
dysponuje środkami finansowymi na te cele. 

JAKIEJ POMOCY UDZIELA PCPR? 
 
POMOC DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW – 
najważniejsze zadania: 

• organizowanie opieki dla dzieci w rodzinach 
zastępczych, 
• zapewnienie opieki i wychowania dzieciom 

całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki, 
• przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodziel-

nienie się i kontynuowanie nauki osobom opuszcza-
jącym placówki opiekuńczo – wychowawcze, 
• pomaganie w integracji ze środowiskiem spo-

łecznym osobom mającym trudności z przysto-
sowaniem się do życia, opuszczającym placów-

ki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego 
i resocjalizacyjnego, a także osobom posiadają-
cym status uchodźcy. 

POMOC DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNO-
ŚCIAMI – najważniejsze zadania: 

A/ DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU
SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

RODZAJ SPRZĘTU: dofinansowanie przyznawa-
ne jest na zakup przyrządów i urządzeń, które nie 
są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym NFZ, ale 
są zalecone przez lekarza opiekującego się daną 
osobą jako niezbędne do rehabilitacji tej osoby 
w warunkach domowych. Przykłady sprzętu: 

 ͚ stół rehabilitacyjny, 
 ͚ materac rehabilitacyjny do ćwiczeń, 
 ͚ rower rehabilitacyjny stacjonarny,
 ͚ ławeczka gimnastyczna,
 ͚ klin rehabilitacyjny, 
 ͚ zestaw drewnianych pomocy do terapii za-

jęciowej ręki,  
 ͚ łóżka rehabilitacyjne.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 ͚ wypełniony wniosek – wersja drukowana 

dostępna w PCPR, a druk elektroniczny na 
stronie:  http://bip.pcpr.powiatmiedzy-
chodzki.pl/, zakładka: „osoby niepełnospraw-
ne - dokumenty do pobrania”,

 ͚ kopia ważnego orzeczenia o niepełno-
sprawności dziecka lub o stopniu niepełno-
sprawności – dotyczy osób powyżej 16 roku 
życia, bądź orzeczenia równoważnego (dawne 
orzeczenia ZUS: grupa inwalidzka I, II, III), 

 ͚ oryginał powyższego orzeczenia do wglądu,
 ͚ zaświadczenie lekarskie potwierdzające 

fakt, że zachodzi potrzeba prowadzenia reha-
bilitacji w warunkach domowych przy użyciu 
danego sprzętu, 

 ͚ oświadczenie o dochodach. 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: każdego roku 
PCPR ustala wysokość dofinansowania, w zależ-
ności od wysokości ogólnej puli środków finan-
sowych przyznanych przez PFRON.   
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niecznych przypadkach, 
 ͚ zgoda właściciela lokalu lub budynku miesz-

kalnego na przeprowadzenie likwidacji barier ar-
chitektonicznych - w koniecznych przypadkach. 

WYSOKOŚĆ  DOFINANSOWANIA: Każdego 
roku PCPR ustala wysokość dofinansowania, 
w zależności od wysokości ogólnej puli środ-
ków finansowych przyznanych przez PFRON. 
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów zakupu 
produktów, sprzętów lub wykonania usług zwią-
zanych z likwidacją barier architektonicznych po-
niesionych przed przyznaniem środków finanso-
wych i zawarciem umowy o dofinansowanie. 
 

D/ DOFINANSOWANIE DO
LIKWIDACJI BARIER
W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH 

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA: W ramach 
tego zadania, PCPR udziela osobom z niepełno-
sprawnościami dofinansowania na zakup przed-
miotów, których posiadanie jest uzasadnione 
specyficznymi potrzebami tychże osób wynikają-
cymi z rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności. 
Przykłady przedmiotów: 

 ͚ zakup i montaż podnośnika sufitowego 
z oprzyrządowaniem,

 ͚ zakup krzesła lub wózka prysznicowego lub 
toaletowego,

 ͚ zakup urządzenia umożliwiającego pokonanie 
schodów przez osobę z niepełnosprawnością 
przy pomocy innej osoby (np. schodołaz),

 ͚ zakup i montaż dodatkowego systemu 
oświetlenia dla osób niedowidzących,

 ͚ zakup budzika głośnomówiącego lub wi-
brującego,

 ͚ zakup zegarka głośnomówiącego, „obrajlo-
wanego” lub wibracyjnego.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
 ͚ wypełniony wniosek – wersja drukowa-

na dostępna w PCPR, a druk elektroniczny 
na stronie: http://bip.pcpr.powiatmiedzy-
chodzki.pl/, zakładka: „osoby niepełnospraw-
ne - dokumenty do pobrania”,

 ͚ kopia ważnego orzeczenia o niepełno-
sprawności dziecka lub o stopniu niepełno-
sprawności – dotyczy osób powyżej 16 lat, 
bądź orzeczenia równoważnego (dawne orze-
czenia ZUS - grupa inwalidzka I, II, III), 

 ͚ oryginał powyższego orzeczenia do wglądu, 

 ͚ faktura proforma, 
 ͚ zaświadczenie lekarskie. 

WIELKOŚĆ DOFINANSOWANIA: Każdego roku 
PCPR ustala wysokość dofinansowania, w zależ-
ności od wysokości ogólnej puli środków finan-
sowych przyznanych przez PFRON. Dofinanso-
wanie nie obejmuje kosztów zakupu sprzętu lub 
wykonania usług związanych z likwidacją barier 
poniesionych przed przyznaniem środków finan-
sowych i zawarciem umowy. 

E/ PROGRAM AKTYWNY SAMORZĄD 
Specjalny program, którego celem jest wyelimi-
nowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
udział osób z niepełnosprawnościami w życiu 
społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. 
Program jest podzielony na dwa moduły: 

 ͚ MODUŁ I - likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową, 

 ͚ MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształce-
nia na poziomie wyższym.

Warunki przystąpienia do tego programu i za-
sady jego realizacji ulegają częstym zmianom, 
dlatego PCPR ogłasza na swojej stronie interne-
towej aktualne informacje na ten temat i termi-
ny składnia wniosków. Przed złożeniem wniosku 
należy zapoznać się także z informacjami na 
stronie: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/
programy-i-zadania-pfron/programy-i-zada-
nia-real/aktywny-samorzad/dokumenty-pro-
gramowe/aktywny-samorzad-tresc-programu/. OŚRODKI WSPARCIA 

I OPIEKI CAŁODOBOWEJ
WSPARCIE DLA:

DZIECI I MŁODZIEŻY 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

DOROSŁYCH OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

VI
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ADRES: Placówka Opiekuńczo-Wycho-
wawcza „NASZ DOM”
ul. Główna 16, 64 - 412 Chrzypsko Wielkie
tel. 605 660 915, e-mail: pownaszdom@wp.pl
(placówkę prowadzi Stowarzyszenie 
PRZYSZŁOŚĆ w Chrzypsku Wielkim) 

KONTAKT DODATKOWY: 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy 
Opieki Paliatywnej 
„Hospicjum Domowe” w Poznaniu
ul. Bednarska 4, 60-571 Poznań  
tel. 61 855 11 76 
www.hospicjum-domowe.poznan.pl

DLA KOGO? 
Dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowi-
cie opieki rodzicielskiej, także dla dzieci z niepeł-
nosprawnościami. 

JAKIEJ POMOCY UDZIELA PLACÓWKA?  
Placówka zapewnia dzieciom całodobową opie-
kę i wychowanie respektując przy tym zasady 

nauk pedagogicznych, psychologicznych, a także 
zobowiązania krajów wynikające z międzynaro-
dowych aktów prawnych  stanowiących o posza-
nowaniu praw dziecka. 

Placówka współpracuje z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Międzychodzie, ośrodkami 
adopcyjnymi oraz właściwymi sądami rodzinny-
mi. Wspólnie z tymi instytucjami działa na rzecz 
powrotu dziecka do rodziny naturalnej, a w razie 
bezskuteczności tych działań czyni starania o za-
pewnienie dziecku rodzinnej opieki zastępczej 
lub rodziny przysposabiającej. Wszystkim pod-
opiecznym placówka zapewnia należytą opiekę 
i pomoc. Dzieci objęte są pomocą terapeutów, 
psychologa, pedagoga, a także lekarza rodzinne-
go i innych specjalistów. 

PROCEDURA PRZYJĘCIA i KOSZTY POBYTU: 
Dziecko przyjmowane jest do placówki na pod-
stawie skierowania wydanego przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w oparciu o postano-
wienie sądu rodzinnego. 

ADRES 1: Środowiskowy Dom Samopo-
mocy im. Świętego Jana Pawła II w Mię-
dzychodzie
ul. Teresy Remiszewskiej 4
64-400 Międzychód
tel. 502 371 595
e-mail: kontakt@sdsmiedzychod.pl
www.sdsmiedzychod.pl

ADRES 2: Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Chrzypsku Wielkim
ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie
tel. 61 295 11 93 
https://sdschrzypsko.bip.gov.pl/

DLA KOGO? 
Placówka pobytu dziennego świadcząca usługi 
dla osób dorosłych z niepełnosprawnością inte-
lektualną i przewlekle chorych psychicznie. 

JAKIEJ POMOCY UDZIELA ŚDS?  
Głównym zadaniem ŚDS jest podtrzymywanie 
i rozwijanie u uczestników tych umiejętności, któ-
re są niezbędne do tego, aby mogli samodziel-
nie funkcjonować społecznie, z zachowaniem 
związków rodzinnych, poczucia więzi z ludźmi 
i środowiskiem lokalnym, w warunkach akcep-
tacji i pełnego bezpieczeństwa. W czasie pobytu 
w ŚDS uczestnicy korzystają z jego usług zgodnie 
z indywidualnym planem postępowania wspiera-
jąco-aktywizującego.

Placówka realizuje swoje zadanie zapewniając 
uczestnikom: 

• treningi umiejętności życia codziennego, 
w tym m.in. dbałości o wygląd i higienę, kulinar-
ne, gospodarowania środkami finansowymi, 
• treningi umiejętności interpersonalnych i roz-

wiązywania problemów,
• treningi umiejętności spędzania czasu wolne-

go (indywidualnie oraz podczas spotkań towa-
rzyskich i kulturalnych), a także rozwijania zain-
teresowań m.in. literaturą, audycjami radiowymi, 
telewizyjnymi, Internetem, 
• terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, tu-

rystykę i rekreację,
• poradnictwo psychologiczne,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
• pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
• działania edukacyjne i inne formy terapii.

Ponadto, Środowiskowy Dom Samopomocy:  
• pomaga przy organizowaniu i prowadzeniu 

grup wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami 
psychicznymi oraz grup samopomocy,
• kształtuje w środowisku lokalnym pozytywne 

postawy wobec osób z zaburzeniami psychicz-
nymi poprzez współpracę i współdziałanie z sa-
morządem lokalnym, instytucjami i organizacja-
mi społecznymi. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 
• wniosek o skierowanie kandydata do ŚDS, 
• zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza 

psychiatrę lub lekarza neurologa o występują-
cych u kandydata zaburzeniach psychicznych, 
• orzeczenie o niepełnosprawności lub orzecze-

nie o stopniu niepełnosprawności – jeśli kandy-
dat takie posiada,  
• zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie 

zdrowia kandydata i braku przeciwwskazań do 
uczestnictwa w zajęciach w ŚDS wraz z informa-
cją o jego sprawności w zakresie lokomocji – dot. 
osób z niepełnosprawnością fizyczną, 
• opinie innych specjalistów. 

PROCEDURA PRZYJĘCIA: 
Przyjęcie uczestnika do ŚDS może się odbyć 
w następujących formułach: 

• na wniosek uczestnika,

• na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego 
uczestnika,
• na podstawie decyzji administracyjnej wyda-

nej przez dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Osoba  zainteresowana  udziałem  w  zajęciach  
prowadzonych  w  ŚDS  lub  jej  opiekun prawny, 
powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej właściwym ze względu na zamieszkanie.  Po  
rozmowie  z  pracownikiem  socjalnym  i  złożeniu  
wniosku w  OPS zostaje  ustalony  termin  prze-
prowadzenia  rodzinnego  wywiadu  środowisko-
wego w miejscu zamieszkania kandydata.

Decyzję  o  skierowaniu  do  Domu  wydaje  OPS  
na  podstawie  dokumentów sporządzonych 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w drodze de-
cyzji administracyjnej, która upoważnia do korzy-
stania z usług.

Pierwsza decyzja kierująca wydawana jest na 
czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące, w  celu  
określenia  indywidualnego  planu  postępo-
wania  wspierająco-aktywizującego. Następne  
decyzje  wydawane  są  na  czas  określony  po  
wcześniejszym  uzgodnieniu z kierownikiem ŚDS. 
 
Osoba może być skierowana do domu prowa-
dzonego przez inną gminę lub inny powiat niż 
gmina lub powiat właściwe ze względu na jej 
miejsce zamieszkania, pod warunkiem zawarcia 
porozumienia pomiędzy właściwymi jednostka-
mi samorządu terytorialnego.

KOSZTY POBYTU: 
Odpłatność miesięczną za usługi świadczone 
w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami 
psychicznymi ustala się w wysokości 5% kwo-
ty dochodu osoby samotnie gospodarującej 
lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 
300% odpowiedniego kryterium dochodowego.

1. PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA (POW) 
„NASZ DOM”  

2. ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (ŚDS) 
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ADRES 1: Dom Pomocy Społecznej w Łę-
żeczkach
Łężeczki 40, 64-412 Chrzypsko Wielkie
tel:  61 295 12 56, e-mail:  info@dpslezeczki.pl
http://dpslezeczki.pl/

ADRES 2: Dom Pomocy Społecznej Piłka –  
– Oddział Zamyślin
Zamyślin  2a, 64-400 Międzychód
tel: 95 717 31 94
e-mail: sekretariat@dpspilka.pl
http://www.dpspilka.pl/

ADRES 3:  Dom Pomocy Społecznej Piłka –  
– Oddział Piłka 
 Zamyślin 2, 64-400 Międzychód
tel: 95 7 17 3 121
e-mail: sekretariat@dpspilka.pl
http://www.dpspilka.pl/

DLA KOGO? 
O miejsce w Domu Pomocy Społecznej, która 
jest placówką pobytu stałego może ubiegać się 
każda osoba, która wymaga całodobowej opieki 
z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawno-
ści, a która nie może samodzielnie funkcjonować 
w życiu codziennym. 

Na terenie powiatu międzychodzkiego działają 
trzy DPS:   

• Dom Pomocy Społecznej w Łężeczkach – dla 
135 kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku, 
• Dom Pomocy Społecznej Piłka - Zamyślin od-

dział Zamyślin  - dla 40 kobiet i mężczyzn w po-
deszłym wieku,  
• Dom Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin od-

dział Piłka dla 100 dorosłych mężczyzn z niepeł-
nosprawnością intelektualną.  

JAKIEJ POMOCY UDZIELA  DPS?
Dom Pomocy Społecznej, niezależnie od typu, 
zapewnia swoim podopiecznym usługi: 

• bytowe, czyli: 
 ͚ miejsce zamieszkania,
 ͚ wyżywienie,
 ͚ odzież i obuwie, 
 ͚ utrzymanie czystości, 

• opiekuńcze, które polegają na: 
 ͚ udzielaniu pomocy w podstawowych czyn-

nościach życiowych,
 ͚ pielęgnacji, 
 ͚ niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw 

osobistych,
• wspomagające, które polegają na m.in.: 

 ͚ umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 
 ͚ podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu 

mieszkańców domu, w tym w zakresie komu-
nikacji wspomagającej lub alternatywnej dla 
osób z problemami w komunikacji werbalnej, 

 ͚ umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religij-
nych i kulturalnych, 

 ͚ zapewnieniu warunków do rozwoju samo-
rządności mieszkańców domu, 

 ͚ stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania 
i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością 
lokalną, 

 ͚ działaniu zmierzającym do usamodzielnienia 
mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,

 ͚ pomocy usamodzielniającemu się mieszkań-
cowi domu w podjęciu pracy,

 ͚ zapewnieniu bezpiecznego przechowywa-
nia środków pieniężnych i przedmiotów war-
tościowych należących do mieszkańca,

 ͚ finansowaniu mieszkańcowi domu niepo-
siadającemu własnego dochodu wydatków 
na niezbędne przedmioty osobistego użytku.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
• wywiad środowiskowy,
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
• opinia OPS dotycząca stopnia sprawności oso-

by ubiegającej się o miejsce w DPS,
•  decyzja emerytalno-rentowa lub przyznanie 

zasiłku stałego,
• pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub 

opiekuna prawnego na potrącenie opłaty za po-
byt przez właściwy organ emerytalno - rentowy 
lub OPS ze świadczenia,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności –  

–  jeśli kandydat je posiada,
• aktualne wyniki badań lekarskich,
• oświadczenia o wysokości dochodu osoby 

ubiegającej się o skierowanie do DPS oraz do-
chodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia 
opłaty za pobyt,
• oświadczenie majątkowe. 

ADRES: ul. Nowe Osiedle 12, 64 - 420 Kwilcz
tel. 612 915 194
e-mail: kwilcz.wtz@gmail.com lub
wtz.kwilcz@wp.pl

DLA KOGO? 
Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówka pobytu 
dziennego dla dorosłych osób z niepełnosprawno-
ścią fizyczną i niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym i znacznym. Placówkę 
prowadzi Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepeł-
nosprawnych „Tęcza” w Kwilczu.

JAKIEJ POMOCY UDZIELA WTZ?  
WTZ prowadzi działania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej dorosłych osób z niepeł-
nosprawnościami. W terapii bierze udział 25 osób. 

Terapia prowadzona w Warsztatach realizowana 
jest na podstawie Indywidualnego Programu Tera-
pii i Rehabilitacji, ustalanego dla każdego uczest-
nika i obejmującego takie sfery funkcjonowania 
uczestnika jak:

• zaradność osobista, 
• komunikowanie się, 
• umiejętności niezbędne we współżyciu spo-

łecznym i współpracy, 

• kondycja psychiczna i fizyczna sprzyjająca nie-
zależności, 
• samodzielność, 
• aktywność,
• radzenie sobie w trudnych sytuacjach, 
• umiejętności uczestniczenia w życiu społeczno-

ści lokalnej, 
• sprawności psychofizyczne niezbędne w pracy,
• podstawowe i specjalistyczne umiejętności 

potrzebne w pracy i wynikające z form terapii za-
jęciowej.

WYMAGANE DOKUMENTY: 
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze 

wskazaniem do uczestnictwa w Warsztatach,
• wypełniona karta zgłoszenia – formularz do-

stępny w siedzibie WTZ w Kwilczu. 

PROCEDURA PRZYJĘCIA: 
Wnioskodawca posiadający odpowiednie orzecze-
nie, wypełnia kartę zgłoszenia i składa ją do kie-
rownika placówki. Kierownik wpisuje wnioskodaw-
cę na listę oczekujących na przyjęcie do placówki.   

KOSZTY POBYTU: 
Udział w zajęciach WTZ jest nieodpłatny. 

PROCEDURA PRZYJĘCIA: 
• Osoba ubiegająca się o skierowanie do DPS 

składa w tej sprawie pisemny wniosek do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego ze 
względu na jej miejsce zamieszkania. 
• Pracownik OPS informuje wnioskodawcę 

o szczegółowej procedurze przyjęcia do DPS 
i potrzebnych dokumentach oraz umawia się 
na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 
w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 
• Po skompletowaniu dokumentów, OPS wyda-

je decyzję kierującą do DPS i przekazuje ją do 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).  
• WAŻNE! Pozytywna decyzja PCPR o umiesz-

czeniu w DPS jest ostatecznym dokumentem 
uprawniającym do zamieszkania w DPS. 
• PCPR przesyła do DPS wszystkie zebrane de-

cyzje: kierującą do DPS, umieszczającą w DPS 
oraz decyzję o odpłatności z całą dokumentacją. 
• Po otrzymaniu dokumentów, dyrektor DPS pi-

semnie powiadamia wnioskodawcę o terminie 

przyjęcia  do DPS. 

KOSZTY POBYTU: 
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłat-
ny. Wysokość miesięcznej opłaty ustala się na 
podstawie odpłatności wydanej przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Drugim wskaźnikiem jest 
średni miesięczny koszt utrzymania w DPS, który 
ustala Starosta i ogłasza w wojewódzkim dzien-
niku urzędowym. 

Do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS zobowią-
zani są: 

• mieszkaniec domu, a w przypadku dzieci  
i młodzieży – rodzice lub opiekunowie prawni,
• małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) 

oraz wstępni (rodzice, dziadkowie),  
• gmina, z której został skierowany mieszkaniec 

domu. 

3. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ (DPS) 

4. WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ)
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Dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami 
uczęszczające do szkoły (nie dłużej niż do 24 
lat, a studenci do 26 roku życia) oraz ich rodzi-
ce i opiekunowie prawni mają prawo do 78 % 
ulgi przy zakupie biletów (jednorazowych lub 
miesięcznych imiennych) w:

• II klasie w pociągach pospiesznych, ekspreso-
wych, IC i EC, 
• a także w autobusach PKS przyspieszonych 

i pospiesznych 
na trasach z miejsca zamieszkania lub z miejsca 
pobytu do: 

• przedszkola, 
• szkoły, 
• ośrodka rehabilitacji, 
• domu pomocy społecznej, 
• zakładu opieki zdrowotnej, 
• poradni psychologiczno–pedagogicznej,
• placówki opiekuńczo–wychowawczej, 
• ośrodka rehabilitacyjno–wychowawczego, 

ośrodka wsparcia, 
• i z powrotem. 

Opiekun towarzyszący osobie ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności (powyżej 13 
lat) lub przewodnik towarzyszący w podróży 
osobie ociemniałej lub niewidomej na pod-
stawie jednego z dokumentów podopiecznego 

oraz biletów jednorazowych ma prawo do 95 % 
ulgi na przejazdy w:

• II  klasie pociągów pospiesznych, ekspreso-
wych, IC i EC,
• autobusach PKS przyspieszonych i pospiesz-

nych. 

Pasażerowie linii lotniczych z ograniczoną 
możliwością poruszania się spowodowaną 
niepełnosprawnością sensoryczną, ruchową, 
intelektualną, wynikającą z wieku lub choro-
by mają prawo do specjalnej bezpłatnej asysty 
w trakcie pobytu na terenie portu lotniczego, 
podczas wsiadania i wysiadania z samolotu oraz 
w czasie lotu. 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
• PKP Poznań
ul. Dworcowa 1, 61-801 Poznań
www.pkp.poznan.pl

• PKS Poznań
ul. Stanisława Matyi 1, 61-586 Poznań
www.pks.poznan.pl

• Port Lotniczy Poznań- Ławica
ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań
https://poznanairport.pl/ 

To jedyny dokument, który uprawnia osoby 
z niepełnosprawnościami do parkowania na 
miejscach specjalnych (tzw. kopertach) oraz do 
niestosowania się do następujących znaków 
drogowych: 

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

jątkiem motocykli jednośladowych,

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

Osobom z niepełnosprawnościami oraz ich ro-
dzicom bądź opiekunom prawnym przysługują 
w wielu obszarach życia społecznego różnego 
rodzaju ulgi lub specjalne uprawnienia. Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze z nich oraz wska-
zówki, w jaki sposób mogą z nich skorzystać oso-

by z niepełnosprawnościami na terenie powia-
tu międzychodzkiego. Warunkiem przyznania 
określonej ulgi lub uprawnienia jest posiadanie 
orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności.

1. PKP, PKS, LINIE LOTNICZE 

2. KARTA PARKINGOWA 

ULGI I UPRAWNIENIA 

WSPARCIE DLA:
DZIECI I MŁODZIEŻY 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
DOROSŁYCH OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

VII

https://poznanairport.pl/ 
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Karta parkingowa to dokument międzynarodo-
wy, który jest ważny i w Polsce i w krajach Unii 
Europejskiej – choć w poszczególnych pań-
stwach członkowskich posiadaczowi karty przy-
sługują różne uprawnienia wynikające z narodo-
wych przepisów drogowych.  

DLA KOGO? 
Karta parkingowa jest wydawana na konkretną 
osobę, a nie na samochód, czy firmę. Wyjątkiem 
od tej zasady są placówki zajmujące się opieką, 
rehabilitacją lub edukacją osób z niepełnospraw-
nościami, które mają znacznie ograniczone moż-
liwości samodzielnego poruszania się. 

Jeśli chodzi o osoby indywidualne, kartę parkin-
gową może zatem uzyskać:  

• osoba ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności i znacznie ograniczonymi możliwościami 
samodzielnego poruszania się, 
• osoba z umiarkowanym stopniem niepeł-

nosprawności, znacznie ograniczonymi możli-
wościami samodzielnego poruszania się oraz 
kodami w orzeczeniu:

 ͚ 04-O - choroby narządu wzroku,
 ͚ 05-R - upośledzenie narządu ruchu,
 ͚ 10-N  - choroba neurologiczna,
 ͚ 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia,

• osoba do 16. roku życia ze znacznie ograni-
czonymi możliwościami samodzielnego poru-
szania się – w tym wypadku o kartę parkingową 
ubiegają się w imieniu dziecka jego rodzice lub 
opiekunowie prawni, o ile w pkt. 9 orzeczenia 
o niepełnosprawności dziecka jest zaznaczona 
pozycja: TAK. 

WAŻNE! Karta parkingowa wydawana jest na 
okres ważności orzeczenia o niepełnosprawno-
ści, lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
jej posiadacza, jednak nie dłużej, niż na 5 lat.  

WYMAGANE DOKUMENTY: 
• wniosek o wydanie karty parkingowej, który 

składa się w Powiatowym Zespole ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności w Międzychodzie przy ul. 
17 Stycznia 143, 
• 1 fotografię o wymiarze 35 mm x 45 mm, 

odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, 

której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę oso-
bę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi 
szkłami,
• do wglądu - oryginał prawomocnego orze-

czenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stop-
niu niepełnosprawności lub o wskazaniach do 
ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem do wyda-
nia karty parkingowej, 
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty 

parkingowej.  
 
KOSZTY: 
Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 
21 zł, a należy ją uiścić  przelewem na rachunek 
bankowy Starostwa Powiatowego w Międzycho-
dzie – tytuł przelewu: opłata za wydanie karty 
parkingowej.

DODATKOWE INFORMACJE: 
• Osoby, które posiadają orzeczenie o niepeł-

nosprawności lub orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności wydane przez inny zespół do 
spraw orzekania o niepełnosprawności, a które 
zmieniły miejsce zamieszkania, zobowiązane są 
dostarczyć potwierdzenie zameldowania na te-
renie powiatu międzychodzkiego.  
• Karta parkingowa nie zwalnia z opłat za par-

kowanie pojazdu.
• Karta parkingowa jest wystawiona na kon-

kretną osobę z niepełnosprawnością, która 
może prowadzić sama pojazd własny lub uży-
czony, ale może być także wieziona przez inne-
go kierowcę – również pojazdem własnym lub 
użyczonym. Kierowca osoby z niepełnospraw-
nością przejmuje przywileje właściciela karty.
• Kartę parkingową umieszcza się w widocz-

nym miejscu za przednią szybą pojazdu, stroną 
z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze 
zdjęciem). 

Osobom z niepełnosprawnościami, a także oso-
bom, na których utrzymaniu znajdują się osoby 
z niepełnosprawnościami (m.in. współmałżonek, 
dzieci, rodzice, rodzeństwo) przysługują ulgi w:

• podatku dochodowym od osób fizycznych – 
- tzw. ulga rehabilitacyjna z tytułu m.in. ponie-
sienia wydatków na likwidację barier architekto-
nicznych lub zakupu leków,  

• podatku od czynności cywilnoprawnych –  
– dla osób nabywających na własne potrzeby 
np. wózek inwalidzki, sprzęt rehabilitacyjny, 
motocykl lub samochód osobowy. 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
Urzędy skarbowe właściwe dla miejsca za-
mieszkania podatnika.

Poczta Polska zapewnia osobom z niepełno-
sprawnościami dostęp do świadczonych po-
wszechnych usług pocztowych poprzez m.in.: 

• dostosowanie placówek pocztowych do moż-
liwości poruszania się w nich osób z różnymi ro-
dzajami niepełnosprawności, 
• pierwszeństwo obsługi w placówce pocztowej,

• doręczanie osobom z niepełnosprawnością 
ruchową przesyłek rejestrowanych, 
• przyjmowanie od osoby z niepełnosprawno-

ścią przesyłki w jej miejscu zamieszkania.

WIĘCEJ INFORMACJI: 
Wszystkie placówki pocztowe.

Operatorzy świadczący usługi telekomunikacyj-
ne o charakterze powszechnym mają obowiązek 
zapewnić osobom z niepełnosprawnościami do-
stęp do swoich usług poprzez m.in.: 

• dostosowanie swoich placówek do możliwo-
ści poruszania się w nich osób z niepełnospraw-
nościami, 

• udostępnianie cennika i regulaminów świad-
czeń przy użyciu dużej czcionki bądź w formie 
elektronicznej. 

WIĘCEJ INFORMACJI: 
Operatorzy usług telekomunikacyjnych.

3. PODATKI  

4. POCZTA POLSKA  

5. USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 
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ADRES:  ul. Iczka 7/15, 64 - 400 Międzychód
tel. 783 464 518
e-mail: stowarzyszenie@homini.org.pl
www.homini.org.pl

DLA KOGO?  
Misją Stowarzyszenia jest podejmowanie dzia-
łań na rzecz osób z różnymi rodzajami niepełno-
sprawności, wyrównywanie ich szans, stwarzanie 
warunków do ich pełnego rozwoju fizycznego 
i osobowego, integracja w środowisku poprzez 
aktywne uczestnictwo w życiu społecznym oraz 
wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnościami.

JAKIEJ POMOCY UDZIELA STOWARZYSZENIE?  
Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną 
i nieodpłatną poprzez:

• organizowanie i prowadzenie na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami i ich rodzin: 

 ͚ działalności rehabilitacyjnej, 
 ͚ działalności terapeutycznej, 
 ͚ działalności leczniczej,
 ͚ działalności edukacyjnej i szkoleniowej, 

 ͚ pomocy lekarskiej, 
 ͚ pomocy prawnej,  

• doskonalenie kadr dla potrzeb terapii osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności i re-
alizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 
• inicjowanie i realizowanie działań zmierzają-

cych do integracji i wyrównywania szans osób 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności w spo-
łeczeństwie we wszystkich dziedzinach życia,
• inicjowanie i realizowanie działań zmierza-

jących do wspierania podmiotów ekonomii 
społecznej i osób wymagających szczególnego 
wsparcia,
• prowadzenie działalności informacyjnej i po-

pularyzatorskiej w zakresie problematyki środo-
wiska osób z różnymi rodzajami niepełnospraw-
ności i organizacji pozarządowych,
• organizowanie i prowadzenie rehabilitacji 

społecznej i zawodowej osób z różnymi rodza-
jami niepełnosprawności.

ADRES: Prusim 5, 64 - 420 Kwilcz
tel. 668 021 976, e-mail: fundacja@olandia.pl 
www.fundacjaolandia.org

DLA KOGO? 
Fundacja Olandia została powołana w 2010 r. 
w Prusimiu - w Krainie 100 Jezior, z inicjatywy 
Katarzyny Grzeszkowiak i Olafa Markiewicza, dla 
których pomoc drugiemu człowiekowi jest naj-
ważniejsza. Na początku, zgodnie ze swoją mi-
sją: „Rozwój naszej małej ojczyzny - Krainy 100 
Jezior”, Fundacja zajmowała się ochroną zabyt-
ków. W 2011r. rozszerzyła jednak swoje działania 
o pomoc osobom chorym i osobom z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności na terenie całej 
Polski. Fundacja objęła swoim wsparciem 15 
podopiecznych zbierając środki finansowe na 
ich leczenie, operacje i rehabilitację.  

JAKIEJ POMOCY UDZIELA FUNDACJA? 
Najważniejsze programy Fundacji to: 

• „Wszyscy mamy marzenia” - „Codzienne pro-

blemy, złe doświadczenia, a przede wszystkim 
walka o zdrowie sprawiają, że osoby chore, osoby 
z niepełnosprawnościami zapominają o swoich 
marzeniach. Spełniamy je więc, bo zależy nam na 
tym, aby sprawić naszym podopiecznym radość”.  
• „Inkubator artystyczny” - „Prowadzimy liczne 

warsztaty dla mieszkańców Powiatu Między-
chodzkiego, Wielkopolski oraz Polski, integrujemy 
lokalne społeczeństwa i pokazujemy, że kultura 
z wielkiego świata może być bardzo blisko nas”. 
• „Klaster turystyczno - ekologiczny Kraina 100 

Jezior” - „Edukujemy lokalne społeczeństwo z wa-
lorów naszego regionu. Prowadzimy spotkania 
oraz warsztaty, podczas których uczymy jak jak 
ważna jest ekologia. Pokazujemy mieszkańcom, 
że otulina Puszczy Noteckiej to ogromny skarb 
dla naszego regionu i uczymy jak wykorzysty-
wać potencjał, który nas otacza nie zapominając 
o zmianie podejścia do OZE – odnawialnych źró-
deł energii”. 

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „HOMINI”  

2. FUNDACJA OLANDIA 

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

VIII
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ADRES:
ul. Leśna 24, 64 - 412 Chrzypsko Wielkie                                                                              
tel./ fax. 61 295 10 44, e-mail: biuro@balian.pl                                                                                                  
www.baliansport.pl

DLA KOGO? 
Fundacja „Balian Sport” powstała w 2009r. jako 
organizacja kontynuująca działalność statutową 
Fundacji „Razem – Niezależni” i działa na rzecz 
osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Nazwa Fundacji pochodzi od powstałej przy Fun-
dacji „Razem-Niezależni” firmy „Balian – sprzęt 
medyczny i odszkodowania”. 

JAKIEJ POMOCY UDZIELA FUNDACJA? 
Fundacja „Balian Sport” działa pod hasłem: 
„Z nami nie ma ograniczeń”. Organizacja zrzesza 
bardzo dobrze zrehabilitowane osoby z niepeł-
nosprawnościami, które zajmują się profesjonal-
nym doradztwem dla innych osób z niepełno-
sprawnościami w obszarach: 

• dobór do indywidualnych potrzeb sprzętu 
rehabilitacyjnego,
• likwidacja barier architektonicznych,

• udział w turnusach rehabilitacyjnych,
• źródła uzyskania dofinansowania na wymie-

nione cele, 
• odszkodowania po różnego rodzaju wypadkach. 

Fundacja prowadzi także wśród osób z niepełno-
sprawnościami działalność sportowo-rehabilita-
cyjną, w tym: 

• drużynę rugby na wózkach „BALIAN”, która 
należy do Polskiej Ligii Rugby na Wózkach a jej 
zawodnicy są także reprezentantami kraju w tej 
dyscyplinie, 
• szkolenia nurkowe na basenach i akwenach 

otwartych – w tym w Chorwacji i Egipcie,  
• treningi boksu na wózkach, jako uzupełniają-

cą formę rehabilitacji. 

Poprzez swoje działania, współpracownicy Fun-
dacji starają się pokazać innym osobom z nie-
pełnosprawnościami, że mogą osiągać sukcesy 
w różnych dziedzinach życia a niepełnospraw-
ność czy miejsce urodzenia nie stanowią żadnej 
granicy w osiąganiu tych sukcesów.

ADRES: 
ul. Wigury 20, 64 - 400 Międzychód
tel. 600 288 311, e-mail: fundacja@cff.edu.pl 
www.cff.edu.pl

DLA KOGO? 
Działalność Fundacji opiera się na dwóch filarach:

• tworzenie innowacyjnych programów edu-
kacyjnych przygotowujących dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym do dorosłe-
go życia, 
• szeroko rozumiane działania terapeutyczne 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

Projekty Fundacji realizowane są w sposób holi-
styczny, odpowiadają na bezpośrednie potrzeby 
społeczne i mają za zadanie niesienie realnej po-
mocy podopiecznym Fundacji. 

JAKIEJ POMOCY UDZIELA FUNDACJA? 
Swoje cele Fundacja realizuje poprzez: 

• wspieranie i rozwój edukacji ekonomicznej 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym,
• wspieranie i rozwój oświaty, 
• rozwój świadomości ekonomicznej społe-

czeństwa, 
• wspieranie rozwoju gospodarczego, 
• likwidację barier i stereotypów związanych 

z osobami z niepełnosprawnościami oraz akty-
wizację tych osób, 
• działalność na rzecz osób z niepełnospraw-

nościami,
• działalność wspomagającą rozwój wspólnot 

i społeczności lokalnych,
• działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży,
• promocję i organizację wolontariatu,
• działalność na rzecz innych organizacji poza-

rządowych.

3. FUNDACJA “BALIAN SPORT” 

4. CZEPCZYŃSKI FAMILY FOUNDATION 
IX. PRZYDATNE STRONY WWW  
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•  INSTYTUCJE PUBLICZNE: 

- www.gov.pl/web/rodzina

- www.nfz-poznan.pl

- www.pfron.org.pl

- www.zus.pl/

- www.rops.poznan.pl/

•  PORTALE I PROJEKTY SPOŁECZNE:  

- www.niepelnosprawni.pl

- www.rampa.net.pl

- www.wozkowicze.pl

- www.domtopraca.pl

- www.inkubatorwins.pl

•  ORGANIZACJE POZARZĄDOWE:  

- www.integracja.org

- www.filantrop.org.pl

- www.spinka.org.pl

- www.podajdalej.org.pl

- www.pzn-wielkopolska.org.pl

- www.pzg-wielkopolska.pl

- www.natak.pl

- www.zurawinka.pl

- www.fundacja-fiona.org.pl

- www.fundacja.tvn.pl

- www.fundacjapolsat.pl

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 poz. 1172 
tekst jednolity ze zmianami)

2. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r., 
w sprawie organizowania wczesnego wspoma-
gania rozwoju dziecka

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, nie-
dostosowanych społecznie i zagrożonych niedo-
stosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 
1578)

4. Ustawa Prawo Oświatowe z 16 grudnia 2016 r. 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 26 slipca 2018 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie warunków organizowania kształ-
cenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecz-
nie i zagrożonych niedostosowaniem społecz-
nym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1485)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno– 
–wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upo-
śledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. 
U. 2013 r., poz. 529)

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno–pe-
dagogicznej w publicznych przedszkolach, szko-
łach i placówkach (Dz. U. 2017 r., poz.1591)

8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych 
placówek oświatowo-wychowawczych, mło-
dzieżowych ośrodków wychowawczych, mło-
dzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek 
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom 
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałe-
go zamieszkania (Dz. U. 2017 r., poz. 1606)

9. Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r.,  
w sprawie szczegółowych zadań wiodących 
ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – 
– opiekuńczych

10. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 
2004 r.
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11. Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia  
28 listopada 2003 r.

12. Art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1172 tekst jednolity  ze zmianami)

13. Działalność Środowiskowych Domów Samo-
pomocy regulują:  
    • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej,
    • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego,
    • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środo-
wiskowych domów samopomocy,
    • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym,
    • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych.

14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pra-
cy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. 
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

15. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej

16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych

17. Ustawa  z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Ro-
dzinny i Opiekuńczy

18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznych

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie insty-
tucjonalnej pieczy zastępczej

20. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie 
domów pomocy społecznej

21. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego

22. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o sto-
warzyszeniach

23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie
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