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Wstęp
Po raz czwarty, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa
Zawodowego

dla

Młodzieży

(CDZdM)

w

Poznaniu

przygotował

informator dla osób niepełnosprawnych.
Dokument ten ma również służyć pracownikom CDZdM, jak też pedagogom,
psychologom, doradcom zawodowym wspierającym:
1) rodziców uczniów niepełnosprawnych,
2) opiekunów uczniów niepełnosprawnych.
Życzymy przyjemnego i owocnego użytkowania.

Pracownicy
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży

AKTUALIZACJA INFORMATORA - 2015 r
Maja Spera
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INDEKS INSTYTUCJI
Nazwa stowarzyszenia / fundacji
1) Fundacja Fiedlerów
ul. Matejki 46 lok. 4
60-769 Poznań
tel.: 668 114 429
e-mail: kontakt@fundacja-fiedlerow.pl
strona: www.fundacja-fiedlerow.zrzeszeni.org

2) Fundacja Siepomaga
ul. 27 Grudnia 9A/8
61-737 Poznań
tel.: 61 639 33 47
e-mail: siepomaga@siepomaga.pl
www.siepomaga.pl

3) Wielkopolskie Stowarzyszenie
Niewidomych
ul. Łozowa 92,
61-443 Poznań
tel.: 61 832 43 24
e-mail: stowarzyszenie@wsn.info.pl
strona: www.wsn.info.pl

Obszar działań
Aktywizacja różnych grup społecznych, zawodowych
i wiekowych;
wspieranie
idei
społeczeństwa
obywatelskiego;
wspieranie
dialogu
społecznopolitycznego;
wspieranie
innowacji
społecznych;
wyrównywanie szans, walka z wszelkimi przejawami
dyskryminacji i wykluczenia; wspieranie osób chorych
i niepełnosprawnych; ochrona przyrody, dziedzictwa
kulturowego, tradycji i zabytków; krzewienie postaw
ekologicznych i postaw patriotycznych; wspieranie
dialogu
międzynarodowego,
międzykulturowego,
międzyreligijnego, międzypokoleniowego; działanie na
rzecz poszanowania praw i wolności człowieka
i obywatela; wspieranie i organizowanie działalności
charytatywnej, promocja wolontariatu.

Siepomaga.pl, to Internetowa Platforma Pomagania.
Działania prowadzone są na trzech poziomach:
- zbiórki dla potrzebujących – apele widoczne
na serwisie zgłaszane są przez fundacje reprezentujące
podopiecznych.
- zbiórki dla organizacji pozarządowych – każdą
zarejestrowaną na serwisie organizację można wesprzeć
darowizną. Środki te organizacja przekazuje na swoje
potrzeby oraz realizację celów statutowych,
- skarbonka Pomagacza – jeśli masz smykałkę do
pomagania i chcesz widzieć ile środków zostało
zebranych dzięki Twoim działaniom załóż swoją własną
wirtualna puszkę. Środki zebrane przez Ciebie i Twoich
przyjaciół widoczne są zarówno w wirtualnej skarbonce,
jak i w ogólnej kwocie zebranej na dany cel.

Prowadzenie telefonu zaufania dla osób niewidomych
i słabowidzących;
przeprowadzenie
konkursu
plastycznego dla dzieci przedszkolnych na temat życia
ludzi niewidomych; prelekcje i wykłady dla młodzieży
szkół średnich na temat rehabilitacji osób niewidomych;
przeprowadzenie
kursów
komputerowych
umożliwiających niewidomym samodzielną pracę przy
komputerze;
uruchomienie
strony
internetowej
z serwisem informacyjnym dla niewidomych; promocja
zdrowia w zakresie uszkodzeń narządu wzroku,
rehabilitacja
społeczna
i
zawodowa
osób
z uszkodzeniem narządu wzroku.
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4) Stowarzyszenie Wspierania
Opieki Paliatywnej
ul. Świt 47/49
60-375 Poznań
tel.: 691 911 396
e-mail: wsparcie@wsparcie.com.pl
strona: www.wsparcie.com.pl

5) Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych Ich Rodzin
i Przyjaciół "Zawsze Razem"
Os. Czecha 33 lok. 1,
61-287 Poznań
tel.: 61 877 73 50
e-mail: stzr@interia.pl
stzr.w.interia.pl

6) Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków - Koło Poznań - Bonin
Hyperklub

Najważniejszym celem działalności Stowarzyszenia jest
poprawa jakości życia chorych i ich rodzin i obejmuje
między innymi: zwalczanie bólu trudnego do opanowania;
łagodzenie
cierpień
psychicznych,
duchowych
i socjalnych; wspomaganie rodziny w czasie trwania
choroby a także w okresie osierocenia.
Działalność Stowarzyszenia realizowana jest głównie
poprzez:
pomoc
Wolontariuszy
Stowarzyszenie
organizowaną w środowisku domowym chorego.
Stowarzyszenie prowadzi nabór i szkoli Wolontariuszy
oraz koordynuje ich działania; pomoc Wolontariuszy
w opiece nad chorymi na Oddziale Opieki Paliatywnej
Wielkopolskiego Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy
w Poznaniu; pomoc materialną i rzeczową udzielaną
w wyjątkowo trudnej sytuacji socjalnej; pozyskiwanie
sponsorów i darczyńców.
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność
wspierająca; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
ich szans. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Turystyka
i
krajoznawstwo;
wypoczynek
dzieci
i młodzieży.

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność
wspierająca; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
ich szans; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
ochrona i promocja zdrowia.

ul. Bonin 4,
60-658 Poznań
tel.: 61 823 37 11
e-mail: diabetic@go2.pl

7) Fundacja Pomocy Dzieciom
z Chorobami Nowotworowymi
ul. Engestroma 22 lok. 6
60-571 Poznań
tel.: 601 152 561,
kontakt poprzez formularz na stronie
www.fundacjapomocydzieciom.com.pl/

Organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego
leczenia
dzieci;
pomoc
rodzinom
dzieci
dotkniętych
chorobami
nowotworowymi;
promocja
i organizacja wolontariatu; działanie na rzecz dzieci
niepełnosprawnych;
organizowanie
wypoczynku
rehabilitacyjno-leczniczego
i
wakacyjnego;
pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych
chorobą
nowotworową
oraz
ich
rodzin;
działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
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8) Fundacja Wspierania Twórczości,
Kultury i Sztuki "ARS"
ul. Nowowiejskiego 15/15a
61-732 Poznań
tel.: 61 855 25 45
faks: 61 855 25 45
ars@ars.org.pl
strona: www.ars.org.pl

9) Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym "Satis
Verborum"
ul. Bogusławskiego 16 lok. 4
60-214 Poznań
tel.: 61 866 25 78, 503 331 863

10) Stowarzyszenie Rodzin,
Opiekunów i Przyjaciół Osób
Psychiczne Chorych "Wspólnota"
ul. Grobla 26,
61-858 Poznań
tel.: 61 852 94 68, 781452 997
faks: 61 852 95 67
e-mail: info@wspolnota.poznan.pl
strona: www.wspolnota.poznan.pl

11) Wielkopolskie Stowarzyszenie
Wsparcia w Zespole Turnera
Os. Pod Lipami 7 lok. 34
61-633 Poznań
tel.: 660-820-571; 692-781-464
e-mail: info@turnersyndrom.org.pl
strona: wwww.turnersyndrom.org.pl

Nasze programy będą adresowane do uzdolnionych
chorych, pokrzywdzonych przez los, niepełnosprawnych i
osieroconych,
osób
pochodzących
z
rodzin
patologicznych, środowisk wiejskich, do tych środowisk
gdzie rozwój i pielęgnowanie talentów jest znacznie
trudniejsze. W kręgu naszych zainteresowań pozostaje
więc pomoc tym, którzy jej oczekują, a nie znajdują
możliwości do rozwoju i realizacji swojej twórczości.
Naszym celem jest więc obejmowanie opieką
utalentowanych artystycznie.
Organizowanie obozów wypoczynkowych i wycieczek dla
osób
niepełnosprawnych
i
innych
członków
Stowarzyszenia. Organizowanie zebrań, wykładów,
spotkań dyskusyjnych, seminariów i konferencji.
Organizowanie
imprez artystycznych,
sportowych,
turystycznych oraz wieczernic i zabaw.

Główne formy działania: organizowanie i udzielanie
pomocy psychologicznej, materialnej i prawnej osobom
niepełnosprawnym psychicznie; zdobywanie środków
finansowych i rzeczowych na realizowanie celi
statutowych; opiniowanie w sprawach osób chorych
psychicznie
w
środkach
masowego
przekazu;
aktywizowanie niepełnosprawnych psychicznie poprzez
tworzenie grup wsparcia; organizowanie zajęć wspólnych
dla osób niepełnosprawnych psychicznie i środowiska
lokalnego; organizowanie spotkań, szkoleń i sympozjów
dla
pracujących
z
osobami
niepełnosprawnymi
psychicznie i dla rodzin tych osób; rozwijanie współpracy
z władzami i organizacjami pozarządowymi; współpraca z
organizacjami za granicą o podobnym zakresie działania.
Celem głównym Stowarzyszenia - zgodnie z uznawanymi
w świecie najnowszymi standardami - jest doprowadzenie
do stworzenia osobom z zespołem Turnera w całym
okresie ich życia warunków harmonijnego rozwoju
fizycznego, psychicznego i społecznego, chroniącego
przed niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym
i dającego im szansę jakości życia nie różniącej się
istotnie od osiąganej przez ludzi zdrowych.
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12) Stowarzyszenie Studentów
z Niepełnosprawnościami
Politechniki Poznańskiej "Nieprzeciętni"

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność
wspierająca;
działalność
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych.

ul. Jana Pawła II 28,
61-139 Poznań
e-mail: emilia.krok@student.put.poznan.pl
bartosz.kaluzynski student.put.poznan.pl
dominik.czerkawski gmail.com
stowarzyszenie.nieprzecietni@gmail.com
www.nieprzecietni.put.poznan.pl

13) Fundacja Polskich Kawalerów
Maltańskich "Pomoc Maltańska"
ul. Świętojańska 1
61-113 Poznań
tel.: 506 716 230; 796 291 091
www.fundacjakawalerowmaltanskich.pl
kontakt przez formularz na stronie

1) Środowiskowy Dom Samopomocy - Dom Pomocy
Maltańskiej
w
Puszczykowie
pod
Poznaniem
(28 podopiecznych w wieku 21-75 lat - upośledzeni
umysłowo oraz z zaburzeniami psychicznymi)
2)
Warsztaty
Terapii
Zajęciowej
w
Poznaniu
(30 podopiecznych w wieku 21-59 lat - różny stopień
niepełnosprawności)
3) Oddział Radomsko-Lubelski Fundacji
4) Oddział Śląski Fundacji
5) Wsparcie działalności Specjalistycznej Przychodni
Onkologicznej Pomoc Maltańska
6) Wsparcie działalności Opłatka Maltańskiego
7) Współorganizacja Maltańskiego Koncertu
Charytatywnego.

14) Stowarzyszenie na Rzecz
Rehabilitacji Niewidomych
i Słabowidzących
Os. Kosmonautów 110
61-643 Poznań
tel.: 61 820 05 12
e-mail: stowarzyszenie_rnis@poczta.onet.pl
www.srnis.org

Wczesne
wspomaganie
dzieci
niewidomych
i słabowidzących; usprawnianie widzenia, posługiwania
się pomocami optycznymi i nieoptycznymi, orientacji
i poruszania się niewidomych i słabowidzących.
Diagnostyka
rozwoju
i
terapia
psychologicznopedagogiczna; wsparcie psychologiczne dla rodzin;
rehabilitacji ruchowej i masaż; terapia i poradnictwo
logopedyczne; poradnictwo w zakresie wyboru szkoły
i zawodu; orientacja i poruszanie się niewidomych
i słabowidzących (w miejscu zamieszkania i na trasach
według życzenia pacjenta); dobór pomocy optycznych
i nieoptycznych; dobór i nauka posługiwania się sprzętem
rehabilitacyjnym dla niewidomych; nauka czynności dnia
codziennego
technikami
bezwzrokowymi
(zajęcia
grupowe); terapia psychologiczna-indywidualna i grupowa
(grupa wsparcia); terapia i poradnictwo logopedyczne;
rehabilitacja ruchowa (kinezyterapia).
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15) Fundacja Niesiemy Nadzieję
ul. Romualda Traugutta 34
61-514 Poznań
tel.: 513 070 910
e-mail: agata@niesiemynadzieje.pl,
www.niesiemynadzieje.pl

16) Stowarzyszenie "Środowisko
dla Niepełnosprawnych
EKO SALUS"
ul. Szydłowska 6/1
60-651 Poznań
Tel.: 61 843 22 10
e-mail: biuro@ekosalus.pl
www.ekosalus.pl

17) Stowarzyszenie na rzecz
Uczniów i Absolwentów ZS Nr 105
oraz Ich Rodzin "Trwanie"
ul. Bydgoska 4
61-127 Poznań
tel.: 61 877 22 94
e-mail: trwanie@105.edu.pl
strona: www.105.edu.pl/sub,pl,stowarzyszenietrwanie.html

18) Stowarzyszenie Przyjaciół
Niewidomych i Słabowidzących
ul. Ognik 20b
60-386 Poznań
tel.: 61 868 84 00
e-mail: spnis@o2.pl
strona: www.spnis.poznan.pl

Fundacja opiekuje się dziećmi chorymi na choroby
zagrażające życiu, między innymi: mukowiscydozę, zanik
mięśni oraz dziećmi dializowanymi, czekającymi na
przeszczep nerek. Na co dzień opiekujemy się około 30
najbardziej potrzebującymi rodzinami z województwa
wielkopolskiego oraz lubuskiego dofinansowując zakup
lekarstw, pomagając w zakupie innych niezbędnych
w leczeniu
i
rehabilitacji
środków.
W naszych działaniach oprócz pomocy rodzinom chorych
dzieci staramy się sprawiać jak najwięcej radości naszym
małym
przyjaciołom,
aby
chociaż
na chwilę mogły zapomnieć o swojej chorobie
i związanych z nią trudach dnia codziennego.
Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO
SALUS” jest organizacją o działalności pożytku
publicznego, zajmującą się aktywizacją społeczną
i zawodową osób niepełnosprawnych oraz wspieraniem
pracodawców w procesie ich zatrudniania.
Wspiera
osoby
niepełnosprawne
w
znalezieniu
zatrudnienia, a co za tym idzie w przywróceniu poczucia
zaradności i kompetencji oraz dajemy możliwość
samorealizacji.
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność
wspierająca; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
ich szans; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
ochrona zdrowia i promocja zdrowia; nauka, szkolnictwo
wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Celem Stowarzyszenia są działania na rzecz poprawy
zdrowia
i
jakości
życia
osób
niewidomych
i słabowidzących,
niepełnosprawnych
intelektualnie,
często z dodatkowymi schorzeniami tj. dziecięce
porażenie mózgowe, padaczka, zaburzenia emocjonalne,
zespół Downa. Szczególną uwagę Stowarzyszenie kieruje
na
realizację
potrzeb
osobistych,
zawodowych
i społecznych podopiecznych. Ważnym zadaniem są
również
działania
integracyjne,
przeciwdziałanie
marginalizacji społecznej osób niepełnosprawnych.
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19) Fundacja Inicjatyw Społecznych
i Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Swarzędzka 11 lok. 1
61-039 Poznań
tel.: 608 625 551
e-mail: karina@horowska.pl

20) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
ze Złożoną Niepełnosprawnością
"Potrafię Więcej"
ul. Rubież 46 E,
61- 612 Poznań
ul. Sołtysia 33, 61-654 Poznań
tel.: 606 418 88
e-mail: biuro@wsparcie.org.pl
strona: www.wsparcie.org.pl

21) Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Iskra”
ul. Grunwaldzka 55 paw. 18/19
60-352 Poznań
tel.: 61 868 66 46
e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com
strona: www.iskrapoznan.pl

22) Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Autyzmem ProFUTURO
ul. Szamarzewskiego 78/82
60-589 Poznań
Tel.: 61 843 40 38
e-mail: biuro@pro-futuro.org
strona: www.pro-futuro.org

23) Fundacja Kraina Nadziei
Os. Orła Białego 112 lok. 6
61-251 Poznań
kraina_nadziei@wp.pl
www.krainanadziei.republika.pl

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność
wspierająca; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
ich szans; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Głównym celem jest pomoc w opiece nad dziećmi
ze złożoną niepełnosprawnością. Staramy się zapewnić
im fachową opiekę, wspieramy rodziny dzieci, także
w staraniach o pozyskanie potrzebnego sprzętu
rehabilitacyjnego, czy codziennego użytku. Zamierzamy
organizować akcje kulturalne, które obok aktywizacji
dzieci poprzez sztukę i twórczość, mogą też zwrócić
uwagę na problem społecznych barier, na które narażone
są tak dzieci niepełnosprawne, jak i ich rodziny.
Systematyczna likwidacja tych przeszkód to także misja
naszego stowarzyszenia.
Udzielanie pomocy i organizowanie samopomocy osobom
niepełnosprawnym w zakresie zdobywania umiejętności
niezbędnych w życiu codziennym oraz kwalifikacji
umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej; inicjowanie
działań
zmierzających
do
zapewnienia
osobom
niepełnosprawnym godnej i bezpiecznej egzystencji;
prowadzenie poradnictwa i udzielanie pomocy w zakresie
rehabilitacji lekarskiej, zawodowej i społecznej swoich
podopiecznych; organizowanie życia towarzyskiego i
upowszechnienie osiągnięć osób niepełnosprawnych,

Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek DiagnostycznoKonsultacyjny (konsultacje terapeutyczne dla osób
z autyzmem i ich rodzin, diagnozy pod kątem autyzmu).
Prowadzi także świetlice dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z autyzmem.

Fundacja prowadzi działalność charytatywną, edukacyjnorekreacyjną, wychowawczą i społeczną. Swoje działania
kieruje do rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej,
wielodzietnych, niepełnych oraz osób niepełnosprawnych.
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24) Stowarzyszenie Osób Chorych
na Celiakię i Inne Zespoły Złego
Wchłaniania

Cele: działalność opiekuńcza nad chorymi na celiakię
i inne zespoły złego wchłaniania. Formy: działalność
informacyjna, porady, rehabilitacja zdrowotna i społeczna;
organizacja wyjazdów profilaktyczno – zdrowotnych.

ul. Szpitalna 5, 60-584 Poznań
tel.: 698 669 036
gusztaf@poczta.onet.pl
www.celiakia.nom.pl

25) Oddział Wielkopolski Polskiego
Związku Głuchych
ul. Przemysłowa 45/49
61-541 Poznań
tel.: 61 649 77 11
biuropzg@pzg-wielkopolska.pl
pzg-wielkopolska.pl/

26) Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej
"Zawsze Razem"
Os. Jana III Sobieskiego 109,
60-688 Poznań
tel.: 609 803 359
zawsze.razem@neostrada.pl
www.stowarzyszenie-zawsze-razem.za.pl/

W ramach działalności statutowej osoby niesłyszące
mogą korzystać z: turnusów rehabilitacyjnych dla
młodzieży oraz dorosłych; osobistej pomocy pracowników
znających język migowy przy załatwianiu wszelkich spraw
życiowych: mieszkaniowych, sądowych, urzędowych, w
szkołach, zakładach pracy, na policji, u lekarzy w
przychodniach i szpitalach oraz w każdej najdrobniejszej
sprawie, której osoby niesłyszącą nie są w stanie załatwić;
główna księgowa PZG udziela wszechstronnej pomocy w
sprawach zawodowych i finansowych: wypełnianie
formularzy PIT, podatki itp.,; pracownicy służą radą w
języku migowym we wszelkich kłopotach życiowych
podopiecznych, konfliktach rodzinnych, towarzyskich,
zawodowych; osoby niesłyszące mogą korzystać z
pomocy pracowników Oddziału w pisaniu pism
urzędowych, podań, listów prywatnych i innych;
pracownicy Związku załatwiają swoim członkom wszelkie
telefony służbowe i prywatne; oddział kieruje osoby
niesłyszące do lekarzy orzeczników w celu orzeczenia
stopnia
niepełnosprawności;
oddział
pośredniczy
w poszukiwaniu pracy.
Stowarzyszenie jest organem prowadzącym Niepublicznej
Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum
"Zawsze Razem" i NZOZ "Zawsze Razem". Program
nauczania dostosowany jest indywidualnie do każdego
ucznia tak, aby mógł rozwijać swoje umiejętności
i zainteresowania. Uczymy twórczego myślenia,
pomagamy zrozumieć świat, rozwiązywać problemy,
uczymy współpracy z otoczeniem, dajemy wiarę w siebie.
Równolegle z nauką szkolną dzieci objęte są
kompleksową rehabilitacją w NZOZ Ośrodku Leczniczo –
Rehabilitacyjnym „Zawsze Razem”.
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27) Fundacja Pomocy Osobom
Niesłyszącym "Ton"
ul. Kolejowa 1 lok. 3,
60-715 Poznań
tel.: 691 911 422
eunika.lech@o2.pl
www.tonfundacja.pl

28) Stowarzyszenie Krzewienia
Kultury Fizycznej Wśród Osób
Niepełnosprawnych
oraz Uzależnionych "Dąb"

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca; pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans. Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych.

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca; działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym; kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego.

Pobiedziska 9 lok. 5,
61-049 Poznań

29) Fundacja Wspierania Chorych
z Chorobami Przysadki i Narządu
Wzroku
ul. Raszyńska 35 lok. 24
60-135 Poznań

30) Fundacja na rzecz Dzieci
Specjalnej Troski "Promyk Słońca"
ul. Kolejowa 10 lok. 6
60-717 Poznań
tel.: 61 864 08 67
www.promykslonca.org

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca; pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans; ochrona i promocja
zdrowia.

Fundacja prowadzi działalność społecznie w sferze:
działalności charytatywnej; ochrony i promocji zdrowia;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; organizacji
wycieczek krajowych i zagranicznych; kultury i sztuki
(koncerty i festyny integracyjne); upowszechniania
kultury fizycznej i sportu; porządku i bezpieczeństwa
publicznego
oraz
przeciwdziałania
patologiom
społecznym; działań na rzecz integracji europejskiej
oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu;
działalności wspomagającej organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty.
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31) Fundacja Wspierania Rozwoju
Ruchowego "Pomóż Nam Chodzić"
Os. Rusa 4 lok. 61
61-245 Poznań
tel.: 61 876 90 71
e-mail: gas@amu.edu.pl
www.pomoznamchodzic.org

32) Stowarzyszenie na rzecz Dzieci
i Młodzieży z Wieloraką i Złożoną
Niepełnosprawnością

Wspieranie
i
prowadzenie
rehabilitacji
osób
z porażeniem mózgowym i dystonia mięśniową,
w szczególności dzieci i młodzieży; opieka i wsparcie
dzieci z P.M. i D.M. pochodzących z rodzin
z problemami
alkoholowymi,
będących
ofiarami
wypadków komunikacyjnych; wspieranie i prowadzenie
procesu edukacji dzieci i młodzieży z P.M. i D.M.;
upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat
porażenia mózgowego i dystonii mięśni oraz sposobów
leczenia i rehabilitacji; podejmowanie i prowadzenie
działań na rzecz pełnej integracji osób z P.M. i D.M.

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

Os. Oświecenia 109 lok. 7
61-212 Poznań

33) Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych "Równy Start"
ul. Św. Rocha 13
61-142 Poznań
tel.: 784 250 040
e-mail: stowarzyszenierownystart@wp.pl
www.rownystart.poznan.pl

34) Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych
z Niedorozwojem Umysłowym
"Optymiści"
ul. Jugosłowiańska 50a lok. 20
60-149 Poznań
tel.: 507 583 750

Głównym celem organizacji jest wspieranie działań
statutowych Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
prowadzonego przez Zgromadzenie Córek Matki Bożej
Bolesnej "Serafitki", w Poznaniu, ul. Św.Rocha 13.
Ponadto celem naszym jest budowa Ośrodka
Rehabilitacyjno - Sportowego ,z którego korzystać będą
zarówno podopieczne Domu Pomocy Społecznej,
jak i mieszkańcy Poznania i okolic.

Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób
ze
znacznym
i
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności.
Pomoc osobom niepełnosprawnym w zapewnieniu
odpowiednich warunków życia i pełnej integracji
w
społeczeństwie.
Organizowanie
rehabilitacji
społecznej.
Prowadzone
działania
Stowarzyszenie zrealizowało zadanie "Nie trać czasu
wolnego". Jest na etapie realizowania zadania
"Zapewnienie osobom niepełnosprawnym różnych form
wypoczynku" i "Realizacja zadań świadczonych na
rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej"
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35) Stowarzyszenie na rzecz
Wspierania Edukacji i Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych "Marcin"

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca; działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych

ul. Swoboda 41,
60-389 Poznań

36) Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niesłyszącym "Auriculus"
ul. Bydgoska 4a
61-127 Poznań
tel.: 61 877 57 19
sekretariat@oswpoznan.pl
www.slysze.edu.pl

37) Stowarzyszenie Terapeutów,
Rodzin i Osób z Zaburzoną
Komunikacją Werbalną
"Droga Nadziei"

Różnego typu konkursy, zawody sportowe; realizacja
projektu edukacyjnego "Będę dobrym Polakiem";
wykonywanie różnorodnych zadań w ramach obchodów
Międzynarodowego
Dnia
Niesłyszących,
Święta
Ośrodka, Pikniku Rodzinnego; redagowania ośrodkowej
gazetki "Razem", prac Samorządu Uczniowskiego,
szkolnego koła PCK; Wyróżnia nas Szkoła Przetrwaniarokrocznie organizowane dla uczniów klas pierwszych i
ich wychowawców wyjazdy do leśniczówki "Jagoda",
w której czeka na uczestników tygodniowe życie
w spartańskich warunkach bez prądu i bieżącej wody
oraz szereg zadań do wykonania; Wyróżnia nas także
praca na rzecz innych- organizowanie zajęć
terapeutycznych dla pensjonariuszy Domu Pomocy
Społecznej, występy artystyczne dla ciężko chorych
dzieci leżących w szpitalach i wiele in.
Obszary działań: ochrona i promocja zdrowia.

Os. Wichrowe Wzgórze 14 lok. 60
61-676 Poznań
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38) Studenckie Stowarzyszenie
Pomocy Niepełnosprawnym
ul. Warzywna 24
61-658 Poznań
tel.: 603 241 486
sspn@sspn.pl
www.sspn.pl

39) Fundacja Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym "Filantrop"
Os. Bolesława Chrobrego 33 lok. 65
60-681 Poznań
61 822 64 54
608 311 903
mbajerowicz@wp.pl
www.filantrop.org.pl

40) Fundacja Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym

Pomoc w umysłowym i fizycznym rozwoju osób
niepełnosprawnych oraz współpraca w integrowaniu
tych osób w środowisku. Kształtowanie pożądanych
postaw
organów
administracji
państwowej
i samorządowej oraz szerokich rzesz społeczeństwa
wobec materialnych i duchowych potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Kształtowanie
samodzielności
i
wiary
we
własne
siły.
Stowarzyszenie działa na rzecz młodzieży i dorosłych
niepełnosprawnych
z
porażeniem
mózgowym,
niepełnosprawnością intelektualną, zanikiem mięśni,
wrodzoną łamliwością kości, rozszczepem kręgosłupa,
autyzmem. Nasze działania skupiają się głównie na
organizacji obozów wypoczynkowo - rehabilitacyjnych
oraz comiesięcznych spotkań.

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca; pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans; działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych.

Podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia
i pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

ul. Kraszewskiego 8
60-518 Poznań
tel.: 61 847 69 14
61 841 15 13

41) Polski Związek Niewidomych
- Koło w Poznaniu – Wilda
ul. Żupańskiego 14,
61-572 Poznań
tel.: 61 833 26 21

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca; pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans; działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych.
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42) Polski Związek Niewidomych Koło w Poznaniu - Jeżyce
Al. Niepodległości 29
61-714 Poznań
tel.: 519-514-196

43) Stowarzyszenie Klubów
Integracyjnych Młodzieży
Os. Powstańców Warszawy 4a lok. 4
61-656 Poznań
tel.: 61 832 38 61

44) Polska Organizacja
Pracodawców Osób
Niepełnosprawnych - Oddział
Wielkopolski
ul. Wiankowa 3
61-131 Poznań
tel.: 61 875 09 56
e-mail: biuro@poznan.popon.pl
strona: www.popon.pl

Ochrona interesów zawodowych i społecznych,
polepszenia
warunków
bytowych;
rejestrowanie
i przyjmowanie niewidomych w poczet członków PZN;
współdziałanie
w
prowadzeniu
rehabilitacji
podstawowej, społecznej i zawodowej niewidomych;
organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu
życia kulturalnego i oświatowego, a także sportu
i rekreacji; wydawanie czasopism przystosowanych dla
niewidomych. Tworzenie warunków rozwoju rehabilitacji
i wypoczynku, przez prowadzenie własnych ośrodków
leczniczo-rehabilitacyjnych itp.

Wspomaganie
młodzieży
w
szczególności
z ograniczoną sprawnością psychiczną, fizyczną
i umysłową - w realizacji jej praw potrzeb i możliwości;
Szerzenie
nowej
'filozofii
pomagania',
rozwój partnerstwa
osób
sprawnych
i niepełnosprawnych
w
klubach
integracyjnych;
Organizowanie spotkań w klubach integracyjnych.
Prowadzenie telefonu zaufania oraz psychologicznego
wsparcia; Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego.
POPON jest organizacją pracodawców - został
utworzony przez pracodawców i dla pracodawców osób
niepełnosprawnych. To właśnie oni, a nie handlowcy,
tworzą naszą Organizację. Nie działamy dla zysku reprezentowanie interesów pracodawców jest dla nas
najważniejsze, nie jest to tylko dodatek do prowadzonej
przez nas działalności zarobkowej, ale najistotniejszy
cel, sens naszego istnienia. POPON jest głosem
pracodawców - jesteśmy największym zrzeszeniem
pracodawców
osób
niepełnosprawnych.
Nasze
stanowiska, opinie, uwagi cieszą się największym
szacunkiem i poważaniem, zarówno wśród mediów,
jak i ustawodawców oraz instytucji.
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45) Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
ul. Lindego 4
60-573 Poznań
tel: (61) 66-64-600
fax: (61) 847 64 39
www.pfron.org.pl
poznan@pfron.org.pl

46) Centrum Doradztwa
Zawodowego i Wspierania Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie
ul. Św. Wojciecha 22/24 lok.7A
61-749 Poznań
tel./fax. 61 832 20 43
tel. kom. 503 193 500
poznan@centrumdzwoni.pl
http://psouupoznan.prv.pl/cdzi.html

Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego
środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową
i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich
zatrudnianie.

Analiza środowiska pracy w celu umiejscowienia
pracownika w najbardziej korzystnym dla firmy
stanowisku; przygotowanie osoby niepełnosprawnej do
określonej pracy; kompleksowe wspieranie osoby
podczas adaptacji w miejscu pracy i wdrażanie w nowe
obowiązki zawodowe, stały monitoring miejsc pracy
osób niepełnosprawnych, przygotowanie pracowników
do wejścia w grupę osoby niepełnosprawnej; kreowanie
pozytywnego środowiska pracy osoby niepełnosprawnej
poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń mających
na celu tworzenie przyjaznego obrazu osoby
niepełnosprawnej;
przełamywanie
funkcjonujących
stereotypów
oraz
promowanie
zalet osób
niepełnosprawnych;
przygotowywanie
osób
niepełnosprawnych do efektywnego i dojrzałego
funkcjonowania w roli pełnowartościowego pracownika.
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47) Miejska Społeczna Rada
ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. 3 Maja 46,
61-728 Poznań
tel.: 61 878 54 75, 61 878 52 22

48) Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Dzieci Niesłyszących
"Rodzice Dzieciom"
Os. Stare Żegrze 135 lok. 8
61-249 Poznań
tel.: 61 875 70 73, faks: 61 875 70 73

49) Fundacja na rzecz Osób
Niewidomych
Labrador - Pies Przewodnik

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca; pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans. Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych.

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca; pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans; działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych.

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych
i niedowidzących dzięki wyszkolonym przez Fundację
i przekazywanym nieodpłatnie tym osobom - psa
przewodnika.

ul. Żwirki 9a,
60-409 Poznań
tel.: 61 843 54 42, 618 435 442
biuro@fundacja.labrador.pl
www.fundacja.labrador.pl

50) Sportowe Stowarzyszenie
Inwalidów "Start" w Poznaniu
ul. Zacisze 2,
60-831 Poznań
tel. 61 848 31 89, 61 841 10 59
e-mail: start@start.org.pl
strona: www.start.org.pl

Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START w
Poznaniu
jest
prekursorem
polskiego
sportu
paraolimpijskiego, działa od 1961 roku. Nasi zawodnicy
reprezentowali
kraj
na
wszystkich
igrzyskach
paraolimpijskich. O naszej sile i pozycji lidera w Polsce
nie decydują wyłącznie wyczynowcy - mamy atrakcyjne
programy dla wszystkich. Prowadzimy stałe treningi w
sekcjach sportowo- rehabilitacyjnych: Lekkiej Atletyki,
Pływackiej, Tenisa Stołowego, Bocci, Kręglarskiej,
Łuczniczej,
Kajakarstwa,
Narciarstwa,
Tańca.
Organizujemy obozy sportowe, turnusy rehabilitacyjne,
obozy aktywizujące życiowo, imprezy rekreacyjne.
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51) Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski
Al. Niepodległości 29,
61-714 Poznań
tel.: 61 847 46 16, 61 847 46 17
e-mail: pznowlkp@interia.pl
www.pzn-wielkopolska.org.pl

52) Wielkopolski Klub Turystyczny
Niewidomych i Słabowidzących
"Razem na szlaku"
ul. Mielżyńskiego 27-29,
61-725 Poznań
tel.: 61 852 11 89, faks: 61 852 11 89
e-mail: razemnaszlaku@interia.pl
razemnaszlaku.wordpress.com

53) Stowarzyszenie Ludzi
z Epilepsją, Niepełnosprawnych
i Ich Przyjaciół "Koniczynka"
ul. Swoboda 22 lok. 24,
60-391 Poznań
tel.: 61 867 30 41, faks: 61 867 30 41
koniczynka3@op.pl
strona: www.stowarzyszeniekoniczynka.pl

Rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku; zaopatrywanie
w sprzęt rehabilitacyjny; rehabilitacja niewidomych
w zakresie nauki orientacji przestrzennej, czynności
dnia codziennego, pisma brajla; organizowanie
turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrywanie niewidomych
w sprzęt rehabilitacyjny, pomoc osobom niewidomym
w rozwiązywaniu problemów.

Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej,
turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób
niepełnosprawnych.
Nowością jest wprowadzenie do naszej działalności
nordic walking ze szczególnym uwzględnieniem osób
niewidomych i słabowidzących.

Udzielanie pomocy osobom chorym na epilepsję oraz
inne schorzenia neurologiczne przez prowadzenie
terapii i rehabilitacji (dzieci, młodzież, dorośli);
organizowanie
wyjazdów
rehabilitacyjnowypoczynkowych; organizowanie imprez kulturalnooświatowych; Warsztat Terapii Zajęciowej. ul. Swoboda
22/24; Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno Opiekuńczy
z Terapią Zajęciową Poznań, ul. Marcelińska 49;
Całodobowy Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny
typu Hostel, Poznań ul. Marcelińska 49; pomoc
rzeczowa - odzież, żywność.
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54) Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
"Sokoły"

Głównym celem Stowarzyszenia jest utworzenie
i prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej, Warsztatów
Terapii
Zajęciowej,
Środowiskowego
Domu
Samopomocy oraz hostelu dla osób upośledzonych
umysłowo lub ze schorzeniami neurologicznymi wraz ze
sprzężeniami.

ul. Promienista 131,
60-142 Poznań
tel.: 61 867 08 10, faks: 61 867 08 10
otz@icpnet.pl

55) Wielkopolskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób Niepełnosprawnych
"Vitae"

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca; pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans; działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych.

ul. Gwarna 9a (II p.),
61-702 Poznań
tel.:61 855 27 52
e-mail: info@vitae.pl, strona: www.vitae.pl

56) Wielkopolskie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnych "Most"
ul. Rybaki 16 lok. 17,
61-883 Poznań
tel.: 61 843 04 87,
e-mail: boacm@wp.pl

57) Polskie Towarzystwo Chorób
Nerwowo-Mięśniowych Oddział
Regionalny w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 21,
60-783 Poznań
tel.: 22 642-75-07
biuro@ptchnm.org.pl
strona: ptchnm.org.pl

Przezwyciężanie
trudnych
sytuacji
życiowych,
działalność wspierająca; pomoc społeczna, w tym
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie ich szans. Ochrona i promocja
zdrowia.

Skupia ludzi dotkniętych chorobami nerwowomięśniowymi (dystrofie, rdzeniowy zanik mięśni,
miastenia, miopatie, polineuropatie, stwardnienie
zanikowe
boczne
itp.),
ich
rodziny,
lekarzy
i rehabilitantów oraz szerokie grono osób czujących
potrzebę niesienia pomocy osobom dotkniętych
chorobami mięśni.
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58) Zrzeszenie Studentów
Niepełnosprawnych UAM „Ad Astra”
ul. Szamarzewskiego 89
budynek AB, pok. 1
60 – 586 Poznań
tel.: 888 538 798
e- mail: ad-astra@amu.edu.pl
strona: www. ad-astra.amu.edu.pl

59) Wspólnota Burego Misia
ul. Poznańska 19/79,
60-842 Poznań
tel.: 61 848 11 90
e- mail: lafe@poczta.onet.pl
strona: www.buremisie.org.pl

"Ad Astra" jest zrzeszeniem studentów zarówno
pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych. Działa
w ramach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od
2004 roku. Współpracuje z władzami rektorskimi
dla rozwiązywania spraw dotyczących studentów
niepełnosprawnych.
Wspomaga prace Biura Pełnomocnika Rektora UAM
ds.
Studentów
Niepełnosprawnych.
Integracja
niepełnosprawnych i pełnosprawnych studentów.
Animacja spotkań, wyjazdów, dyskusji. Kontakty
z organizacjami
pozarządowymi
i
instytucjami,
które wspierają na różny sposób niepełnosprawnych.

Cele:
pomoc
wszelkiego
rodzaju
osobom
niepełnosprawnym.
Formy:
turnusy
wakacyjne
i rehabilitacyjne; organizacja imprez okolicznościowych;
prowadzenie rehabilitacji; wsparcie dla rodzin;
organizacja wakacji i czasu wolnego.
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Maja Spera
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