


Bliżej ludzi – informator o instytucjach
i organizacjach pozarządowych

działających na rzecz osób
 z niepełnosprawnością

i osób starszych w Opolu

Opole, 2021

https://drive.google.com/file/d/170dPsfT08J-nGtwC8tpHU9cADs5fODIe/view?usp=sharing


Spis treści

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

3

Wstęp ............................................................................................................................. 6
1. Zadania służb działających na rzecz osób niepełnosprawnych
i starszych w mieście Opolu ................................................................. 7
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola - Referat ds. Osób
Niepełnosprawnych ................................................................................................................ 8
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ................................................................................... 11
 Centrum Informacyjno – Edukacyjne „Senior w Opolu” ............ 13
 Domy Dziennego Pobytu ................................................................................... 14
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej .................................................................. 15
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Ofiar Przemocy w Rodzinie 16
 Ośrodek Readaptacji Społecznej Szansa .................................................. 16
 Centrum Aktywizacji Społecznej ................................................................... 17
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – oddział w Opolu    18
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ...................................................................... 19
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – oddział w Opolu ................................... 20
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu ....... 21
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu .... 22
Powiatowy Urząd Pracy w Opolu ............................................................................... 23
Miejskie Centrum Świadczeń ............................................................................................ 24
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym ............. 25
Miejska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ............................................. 26
Ośrodki opieki całodobowej .............................................................................................. 27
 Domy Pomocy Społecznej ......................................................................................  28
 Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze ................................................................. 31
 Hospicja ......................................................................................................................... 34
Środowiskowe Domy Samopomocy  .....................................................................................   37
 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami                
 Psychicznymi „Magnolia” w Opolu ............................................................. 37
 Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
 intelektualnie prowadzony przez Fundację DOM ............................. 38
Szpitale  ..............................................................................................................................................   39
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny ..................................................................... 39



Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

4

 Szpital Wojewódzki .................................................................................................. 40
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Jadwigi .......................... 40
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
 Wewnętrznych i Administracji .......................................................................... 41
 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny       
 Zakład Opieki Zdrowotnej .................................................................................. 42
Specjalistyczne placówki edukacyjne    ............................................................................  43
 Przedszkola ................................................................................................................... 44
 Szkoły .............................................................................................................................. 47
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Miasta Opola 49
Rada Seniorów Miasta Opola ............................................................................................. 50
2. Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z  niepełnosprawnością
i osób starszych w mieście Opolu ................................................................... 51
Organizacje działające w obszarze pomocy społecznej ................................... 52     
 Caritas Diecezji Opolskiej .................................................................................. 52
 Fundacja l’Arche Polska Grupa Założycielska w Opolu ............... 53
 Fundacja Od-Do ........................................................................................................ 53
 Polski Czerwony Krzyż – Opolski Oddział Okręgowy .................. 54
 Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Opolu .................. 55
 Stowarzyszenie Parlament Dobroczynności im. Jana Pawła II  55
 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym i Wykluczonym
 Społecznie NADZIEJA ................................................................................................................................ 56
 Zgromadzenie Córek Świętego Kamila w Opolu .............................. 57
Organizacje działające w obszarze edukacji ......................................................... 58
 Blisko Serca Chrześcijańska Służba Charytatywna filia Opole  58
 Fundacja Flow ........................................................................................................... 59
 Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE ................................. 60
 Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem”  60
 Towarzystwo Kształcenia Alternatywnego TAK w Opolu............... 61
Organizacje działające w obszarze promocji zatrudnienia ............................ 62
 Fundacja Aktywizacja. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób 
 Niepełnosprawnych w Opolu ........................................................................... 62
Organizacje działające w obszarze rehabilitacji i promocji zdrowia ..... 63 
 Fundacja DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym       63
 Fundacja Dr Clown Region Opolszczyzna ............................................. 64



Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

5

 Fundacja Harmonia Życia .................................................................................. 64
 Fundacja im. Julki Bonk „Walcz o mnie” ............................................ 65
 Fundacja Przemijanie................................................................................................ 66
 Klub ,,Amazonka” ..................................................................................................... 66
 Ludowy Klub Sportowy „Ostroga” ............................................................... 67
 Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej
 i Funkcjonalnej ......................................................................................................... 67
 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Miejski w Opolu 68
 Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie ............................................................ 69
 Stowarzyszenie „Jedynym Słowem” .............................................................. 69
Organizacje działające na rzecz wsparcia psychologicznego i społecznego  71 
 Fundacja Flexi Mind ............................................................................................. 71
 Fundacja Prodeste .................................................................................................... 72
 Fundacja Promenada ............................................................................................. 72
 Fundacja Psychoedukacji i Psychoterapii INTRA................................... 73
 Opolskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
 „Wsparcie i Troska” .............................................................................................. 74
 Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych „TO CZŁOWIEK” 74
Organizacje działające w obszarze aktywizacji społecznej, 
kulturalnej i sportowej ...............................................................................................  76 
 Fundacja Ludzki Gest Jakub Błaszczykowski ........................................ 76
 Fundacja NaKole ...................................................................................................... 77
 Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ ................................................ 77
 Fundacja Szansa dla Niewidomych ............................................................. 78
 Opolski Klub Sportowo - Turystyczny Niewidomych 
 i Słabowidzących CROSS .................................................................................... 79
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Opolu  79
 Polski Związek Głuchych Oddział w Opolu ......................................... 80
 Polski Związek Niewidomych Okręg Opolski ....................................... 81
 Stowarzyszenie MIR – Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych ... 82
 Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowiska Lokalnego
 „Chciej Chcieć” .......................................................................................................... 83
 TRISO – Opolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
 Dzieci  z Trisomią 21 ....................................................................................... 83
 Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Opolu .......... 84



 Z wielką przyjemnością oddajemy Państwu do dyspozycji Informa-
tor o instytucjach oraz organizacjach pozarządowych działających na tere-
nie naszego miasta na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób star-
szych.

 Informator został opracowany przez członków Fundacji Rozwoju 
Społecznego SPINACZ we współpracy z pracownikami Wydziału Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Opola, członkami Społecznej Powiatowej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz organizacjami pozarządowymi, które 
zechciały się w nim znaleźć.

 Informacje zawarte w Informatorze obejmują podstawowe dane 
kontaktowe, cele, a także główne obszary działalności organizacji pozarzą-
dowych. Ponadto Informator uzupełniony został o dane dotyczące działań 
instytucji skierowanych do osób z niepełnosprawnością i osób starszych, 
a także Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, Rady Senio-
rów. W Informatorze znalazły się również informacje o prawach i upraw-
nieniach osób niepełnosprawnych.

 Wszystkie najważniejsze informacje zostały również nagrane przez 
lektora Polskiego Języka Migowego. Treści Informatora spisane zostały po-
większoną czcionką w kontrastowych kolorach by ułatwić czytanie osobom 
z dysfunkcją wzroku (w tym również osobom starszym). Ułożenie graficz-
ne pozwoli w łatwy sposób odszukać najważniejsze informacje.

 Mamy nadzieję, że oddana w Państwa ręce elektroniczna wersja 
informatora będzie przydatnym narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy 
Opola będą mogli szybko i w przystępny sposób uzyskać pomoc w intere-
sującej ich dziedzinie bądź odnaleźć interesującą ich ofertę.

Wstęp
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Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Opola - Referat ds. Osób Niepełnosprawnych

Ważne numery kontaktowe:
Tel. 669 994 347 lub 533 492 689
Transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców miasta 
Opola mających trudności w poruszaniu się.

Tel. 77 44 35 758 
Dofinansowanie zapotrzebowania w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

Tel. 77 44 35 752
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych, dofinansowanie w programie „Aktywny samorząd” 
Moduł I Obszar A, B, C.

Tel. 77 44 35 777 
Dofinansowanie w programie „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar D, 
dofinansowanie w programie „Aktywny samorząd” Moduł II, dofinansowanie w 
ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanie 
do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Adres:
ul. Budowalnych 4
45-005 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 35 751
Adres mailowy:
ps@um.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.opole.pl
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Realizowane zadania:
• Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych (i ich opiekunów), posiadających skierowanie na turnus od 
lekarza prowadzącego i spełniających kryterium dochodowe.

• Dofinansowanie zapotrzebowania w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, na które zlecenie 
wystawił odpowiedni lekarz, a których cena jest wyższa od limitu dofinansowania 
określonego przez ministra zdrowia dla osób niepełnosprawnych spełniających 
kryterium dochodowe.

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny 
dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% przeciętnego 
wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby 
samotnej.

• Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny służący do rehabilitacji 
w miejscu zamieszkania - niezbędny do rehabilitacji w warunkach domowych, 
który nie jest objęty dofinansowaniem z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób 
niepełnosprawnych spełniających kryterium dochodowe. 

Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, których średni miesięczny 
dochód na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał 
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% przeciętnego 
wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby 
samotnej.

• Dofinansowanie likwidacji barier:

 a) architektonicznych - czyli wszelkich utrudnień występujących w 
 budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania 
 techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają 
 swobodę ruchu lub utrudniają ją,

 b) w komunikowaniu się - czyli ograniczeń, które uniemożliwiają
 swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji
 albo je utrudniają,

 c) technicznych - czyli przeszkód wynikających z tego, że nie zastosowano 
 przedmiotów lub urządzeń odpowiednich dla rodzaju niepełnosprawności
  wnioskodawcy,  albo ich do tego rodzaju nie dostosowano.

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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• Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

 a) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
  i zawodową,

 b) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Skierowane jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), a 
także do osób w wieku aktywności zawodowej - 18–60 lat dla kobiet, 18–65 lat dla 
mężczyzn, osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności. 

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć
na stronie www.pfron.org.pl

• Transport specjalistyczny dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców 
miasta Opola mających trudności w poruszaniu się.

Usługa transportu dla osób niepełnosprawnych skierowana jest dla 
osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności o symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-
N, mających trudności w poruszaniu się.

Transport można zamawiać pod numerem telefonu: 77 44 35 751, 669 994 347,
533 492 689 lub pocztą elektroniczną: zamawiamtransport@o2.pl lub 
transport.opole@wp.pl w godzinach od 8.00 do 12.00.

• Dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III”.

Program jest skierowany zarówno do samorządów, jak i organizacji pozarządowych. 
Ma wspierać finansowo działania na rzecz osób z niepełnosprawnością lub 
umożliwiać podjęcie tych działań. 

W ramach programu, ze środków PFRON, dofinansowywana jest m.in.: likwidacja 
barier architektonicznych w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych (dotyczy: budynków gminnych, towarzystw budownictwa 
społecznego, spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych), 
likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych 
lub środowiskowych domach samopomocy, tworzenie spółdzielni socjalnych 
osób prawnych, likwidacja barier transportowych, tworzenie oraz poprawa 
infrastruktury WTZ.

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Realizowane zadania:
• Opracowanie i realizacja miejskiej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych i zawodowych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością;

• Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom 
tego pozbawionym;

• Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, okresowych, celowych;

• Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały;

Adres:
ul. Armii Krajowej 36
45-071 Opole
Telefon kontaktowy:
77 40 05 950
Adres mailowy:
sekretariat@mopr.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.mopr.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
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• Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych.

Celem wsparcia jest dofinansowanie i zwiększenie aktywności osób 
niepełnosprawnych w obszarze sportu, kultury, rekreacji i turystyki. O 
dofinansowanie (do 60% przedsięwzięcia) mogą się starać osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: prowadzą 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed 
dniem złożenia wniosku, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb 
osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji 
zadania, udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych 
źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem 
ze środków PFRON.
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• Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która 
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, 
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz 
wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

• Przyznawanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w 
   miejscu zamieszkania:

 a) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
 wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

 b) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
 niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy
 zapewnić.

• Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;

• Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach 
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki i 
ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

• Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

• Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi;

• Świadczenie pracy socjalnej przez pracowników socjalnych: m.in. udzielanie 
informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych 
osobom/rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać 
problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, pomoc w uzyskaniu 
specjalistycznego poradnictwa;

• Proponowanie i organizowanie podopiecznym poradnictwa specjalistycznego 
świadczonego przez inne komórki organizacyjne MOPR oraz wyspecjalizowane 
instytucje, organizacje pozarządowe;

• Organizowanie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym;

• Sprawianie pogrzebu;

• Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz 
rozwój specjalistycznego wsparcia.
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Centrum Informacyjno – Edukacyjne 
„Senior w Opolu”

Realizowane zadania:
• Karta Opolski Senior

• Koperta Życia

• Dodatek do Nowej Trybuny Opolskiej pt. „Senior w Opolu”

• Kursy językowe i komputerowe

• Zajęcia sportowe, kulturalne, muzyczne i artystyczne

• Telefon życzliwości

Wolontariusze udzielają bezpłatnych porad i informacji we wtorki i czwartki
w godzinach 17.00 -19.00 pod numerem telefonu: 77 44 12 370.

Adres:
ul. Krakowska 32
45-075 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 12 370
Adres mailowy:
cs@mopr.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.seniorwopolu.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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https://drive.google.com/file/d/1sb8TfXW7wzcI8ef9I2Pv5c1u7U6jkyuV/view?usp=sharing


Domy Dziennego Pobytu

W ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu 
na terenie miasta Opola funkcjonują cztery domy dziennego pobytu dla osób 
starszych i niepełnosprawnych.

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dom Dziennego Pobytu
Magda-Maria

Adres:
ul. Barlickiego 1-3
46-020 Opole
Telefon kontaktowy:
77 453 63 28
Adres mailowy:
i.bozek@mopr.opole.pl

Dom Dziennego Pobytu
Malinka

Adres:
ul. Piotrkowska 2
45-305 Opole
Telefon kontaktowy:
77 404 82 08
Adres mailowy:
k.sawicka@mopr.opole.pl

Dom Dziennego Pobytu
Nad Odrą

Adres:
ul. ks. Franciszka Rudzkiego 2
45-631 Opole
Telefon kontaktowy:
77 400 82 06
Adres mailowy:
k.sawicka@mopr.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.facebook.com/DDPNadOdra

Dom Dziennego Pobytu
Złota Jesień

Adres:
ul. Mjr. Hubala 4
45- 267 Opole
Telefon kontaktowy:
77 455 00 37
Adres mailowy:
e.solarska-halaba@mopr.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.facebook.com/DDPZlotaJesien

Realizowane zadania:
Celem działalności domów dziennego pobytu jest objęcie wsparciem jak 
największej grupy osób starszych i niepełnosprawnych, rozwijanie uzdolnień, 
zainteresowań i podjęcie działań aktywizujących zarówno w zakresie 
umysłowym jak i fizycznym.
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http://www.facebook.com/DDPNadOdra 
http://www.facebook.com/DDPZlotaJesien


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Realizowane zadania:
• Interwencja wobec przemocy wraz systemowym i indywidualnym sposobem 
rozwiązywania problemów,

• Interwencja wobec nagłych zdarzeń i sytuacji kryzysowych w miejscu zdarzenia, 
we współpracy ze służbami ratowniczymi, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną,

• Systemowe działanie wobec osób uzależnionych i członków ich rodzin,

• Dostępność do bezpłatnej pomocy:
 − prawnej
 − mediacji rodzinnych
 − pomocy psychologicznej
 − terapeutycznej
 − poradnictwa socjalnego

• Oferta Biura Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy,

• Praca socjalna na rzecz osób bezdomnych,

• Realizowanie zadań wynikających z „Krajowego Planu Działania Przeciwko   
Handlowi Ludźmi”,

• Realizacja Procedury „Niebieskiej Karty”,

• Udzielanie czasowego schronienia w pokoju interwencyjnym.

Adres:
ul. Małopolska 20A
45-301 Opole
Telefon kontaktowy:
77455 63 90
77455 63 91
77455 63 92
Adres mailowy:
oik@mopr.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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https://drive.google.com/file/d/1wV4CNgvk9gK0oRrKGcDhaWS_wQPwVk7Q/view?usp=sharing


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia
Ofiar Przemocy w Rodzinie

Realizowane zadania:
Ośrodek udziela specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy domowej w tym: 
dzieciom, współmałżonkom, osobom żyjącym w związkach nieformalnych, osobom 
z niepełnosprawnością, osobom starszym oraz świadkom przemocy. Bezpłatnie 
ośrodek świadczy pomoc prawną, psychologiczną, pedagogiczną, interwencyjną, 
terapeutyczną oraz socjalną.

Adres:
ul. Małopolska 20A
45-301 Opole
Telefon kontaktowy:
77 455 63 90
77 455 63 91
Adres mailowy:
sow@mopr.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Ośrodek Readaptacji Społecznej Szansa

Adres:
ul. Krakowska 32
45-075 Opole
Telefon kontaktowy:
512 577 234
Adres mailowy:
cas@mopr.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.facebook.com/CASOpole

https://drive.google.com/file/d/1jMeHGMzt1lkrPWgHXFEqom_t1-p1sPlY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-Vh7ruSZhy9ajG0yuiyvttY_vgxgg15/view?usp=sharing
http://www.facebook.com/CASOpole/


Realizowane zadania:
Ośrodek Readaptacji Społecznej „Szansa” działający w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Rodzinie w Opolu jest miejscem czasowego pobytu dla samotnych kobiet, matek 
z dziećmi, samotnych ojców z dziećmi i rodzin pełnych, zdolnych do samoobsługi, 
niewymagających opieki medycznej.

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Centrum Aktywizacji Społecznej

Adres:
ul. Krakowska 32
45-075 Opole
Telefon kontaktowy:
512 577 234
Adres mailowy:
cas@mopr.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.facebook.com/CASOpole

Realizowane zadania:
• Aktywizacja społeczno – kulturalna mieszkańców miasta w tym osób z 
niepełnosprawnością i seniorów

• Organizacja zintegrowanego wsparcia społecznego dla mieszkańców z 
uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób starszych.
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https://drive.google.com/file/d/1_yljQEdxpT6OVdjuiqyf3rFArudLXgK6/view?usp=sharing
http://www.facebook.com/CASOpole/


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych – oddział w Opolu

Ważne numery kontaktowe:
Dofinansowanie wynagrodzeń/refundacja składek ZUS (SODiR):
tel. 77 88 72 020, 77 88 72 024, 77 88 72 031

Pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych: tel. 77 88 72 026

Realizowane zadania:
• Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością.

• Dofinansowanie działalności gospodarczej.

• Dofinansowanie dla pracodawców, zatrudniających osoby niepełnosprawne.

• Dofinansowanie tworzenia miejsc pracy.

• Programy PFRON

• Dostępność przestrzeni (dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnością, 
dostosowanie obiektów użyteczności publicznej).

• Sprawna komunikacja (język migowy, likwidacja barier komunikacyjnych)

• Finansowanie w całości lub części kosztów organizowania i działania warsztatów 
terapii zajęciowej

• Rehabilitacja (turnusy rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze).

Adres:
ul. Katowicka 55
45-061 Opole
Telefon kontaktowy:
77 88 72 000
Adres mailowy:
opole@pfron.org.pl
Adres strony internetowej:
www.pfron.org.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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https://drive.google.com/file/d/1Z-Unu5T6-ZjSvRg9v1MuU0GMrzDRXchV/view?usp=sharing


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Realizowane zadania:
• Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów 
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów wspierania osób z 
niepełnosprawnością w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw 
osób z niepełnosprawnością.

• Dofinansowanie ze środków PFRON: 
 a) uczestnictwa osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów w turnusach
 rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
 z niepełnosprawnością. 
 b) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
 i środki pomocnicze przyznawane osobom z niepełnosprawnością
 na podstawie odrębnych przepisów. 
 c) Likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz społecznych w  
 związku z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnością. 
 d) Rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

• Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów tworzenia oraz działania warsztatów 
terapii zajęciowej.

• Zlecanie organizacjom pozarządowym oraz fundacjom działań związanych z 
rehabilitacją społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością.

Adres:
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 20 504
Adres mailowy:
sow@mopr.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.pcpropole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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https://drive.google.com/file/d/1VyuOVlGz-fYTF-jyAxgVNBcLkHB-b2OO/view?usp=sharing
http://www.pcpropole.pl


Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Opolu

Realizowane zadania:
• Renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna, renta szkoleniowa, renta 
rodzinna

• Orzecznictwo o niezdolności do pracy

• Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS

• Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 
(tzw. 500 plus)

• Udzielanie informacji w sprawie orzecznictwa lekarskiego w ZUS

• Uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnością

• Wsparcie osób z niepełnosprawnością ze środków PFRON

• Upowszechnianie wiedzy dotyczącej praw osób z niepełnosprawnością, poprzez 
wydawane poradniki i broszury we współpracy z PFRON i Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Integracji.

Adres:
ul. Wrocławska 24
45-701 Opole
Telefon kontaktowy:
22 560 16 00
Adres strony internetowej:
www.zus.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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https://drive.google.com/file/d/1j8I7-G7z5U6kiqXyXve3MAd0PIfIN7Qj/view?usp=sharing
http://www.zus.pl


Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Opolu

Realizowane zadania:
• Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzeka o 
niepełnosprawności dzieci do lat 16 (bez określania stopnia niepełnosprawności.
Głównym celem uzyskania takiego orzeczenia jest prawo do pobierania 
zasiłku lub/i świadczenia pielęgnacyjnego przez rodzica
(opiekuna) dziecka.

• Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób dorosłych po 
16 roku życia.

Orzeczenie takie jest potrzebne m.in. do zatrudnienia, rehabilitacji 
zawodowej i społecznej, uzyskania dofinansowania do sprzętu 
specjalistycznego, np. aparatów słuchowych, do uzyskania 
prawa do tzw. karty parkingowej oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
Orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany, lekki.

• Wydawanie legitymacji.

Po uzyskaniu jednego z ww. orzeczeń, można wystąpić o wydanie legitymacji. 
Potrzebne jest jedno aktualne zdjęcie, wniosek o wydanie legitymacji i ksero 
orzeczenia. Legitymacje wydawane są bezpośrednio po złożeniu wniosku 
(wyjątkowo przesyłane pocztą) osobie zainteresowanej.

Adres:
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 12 319
Adres mailowy:
pzon@powiatopolski.pl
Adres strony internetowej:
www.powiatopolski.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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https://drive.google.com/file/d/1-zIR4bp9osu_7cD2DkGuSEe1e3up849F/view?usp=sharing
https://powiatopolski.pl/36/powiatowy-zespol-do-spraw-orzekania-o%20niepelnosprawnosci.htmlhttp:/powiatopolski.pl/741/zasady-wydawania-kart-parkingowych.html


• Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej.

Wszystkie informacje dotyczące Karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej są 
dostępne na stronie Internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu.

www.powiatopolski.pl/741/zasady-wydawania-kart-parkingowych

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Adres:
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 24 230
Adres mailowy:
edominiak@opole.uw.gov.pl
Adres strony internetowej:
www.gov.pl/uw-opolski

Realizowane zadania:
• Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania 
o niepełnosprawności, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami

• Prowadzenie - w imieniu Wojewody - spraw związanych z bezpośrednim 
nadzorem nad powiatowymi zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności.
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Wojewódzki Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Opolu

http://www.powiatopolski.pl/741/zasady-wydawania-kart-parkingowych
https://drive.google.com/file/d/1a7oJA3A-LeJ1tIdUF_W47oADcrD03vcv/view?usp=sharing
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci2


Powiatowy Urząd Pracy 

Realizowane zadania:
• Usługa Pośrednictwa Pracy 
 a) Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu 
odpowiedniego zatrudnienia, informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy 
oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym 
rynku pracy;

 b) Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących 
pracy z pracodawcami; 
 c) Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i 
obowiązkach;

 d) Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem 
pracowników na terenie państw Unii Europejskiej.

• Wsparcie w zakresie uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

• Skierowanie do odbywania stażu

• Skierowanie na szkolenia zwiększające szanse na uzyskanie zatrudnienia, 
podwyższające kwalifikacje zawodowe.

Adres:
ul. Mjr Hubala 21
45-266 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 22 928, 77 44 22 929
Adres mailowy:
opop@praca.gov.pl
Adres strony internetowej:
www.opole.praca.gov.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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https://drive.google.com/file/d/1f9nTBaq1GMKuUXddmBBLxPhwFMQJqnGa/view?usp=sharing
http://www.opole.praca.gov.pl


Miejskie Centrum Świadczeń

Realizowane zadania:
• Świadczenia pielęgnacyjne

• Specjalny zasiłek opiekuńczy

• Zasiłek pielęgnacyjny

• Zasiłek rodzinny

• Zapomoga (tzw. becik)

• Fundusz alimentacyjny

• Dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny

• Realizacja programu „Za życiem”

• Świadczenie wychowawcze (500+)

• Czyste powietrze

• Karta Dużej Rodziny

• Karta „Opolska Rodzina”

Adres:
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 35 728
77 44 38 881
77 44 99 830
Adres mailowy:
bok@mcs.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.mcs.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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https://drive.google.com/file/d/17a3LSQYl1MCe5FkBagLd67Ua5tT-Qxrx/view?usp=sharing
http://www.mcs.opole.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Osobom
Bezdomnym i Uzależnionym

Realizowane zadania:
• Stała pomoc socjalno-prawna:

Poza zapewnieniem podstawowej pomocy socjalnej (nocleg, wyżywienie, odzież, 
środki czystości) zarówno w trakcie pobytu w Ośrodku jak i po opuszczeniu 
ośrodka osoby bezdomne (w tym z niepełnosprawnością) mają zapewnioną 
kompleksową pomoc socjalno-prawną.

• Pomoc terapeutyczno- psychologiczna:

Terapeuta i psycholog prowadzą pracę terapeutyczną z osobami bezdomnymi 
i zagrożonymi bezdomnością. Zajmują się profilaktyką bezdomności, organizują 
grupy wsparcia, prowadzą indywidualne i grupowe spotkania edukacyjne z 
zakresu problemu uzależnienia od narkotyków i alkoholu.

Adres:
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 18
46-020 Opole
Telefon kontaktowy:
77 456 27 76
Adres mailowy:
dyrektor@noclegownia.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.mcwe.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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https://drive.google.com/file/d/1rbOiv9rLczPDg0YDmtYsQ1-huQ6gw7jK/view?usp=sharing
http://www.mcwe.opole.pl


Miejska Poradnia
Psychologiczno – Pedagogiczna

Realizowane zadania:
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest specjalistyczną placówką 
resortu oświaty prowadzącą działalność diagnostyczną, terapeutyczną, 
profilaktyczną i doradczą w środowiskach wychowujących dzieci i młodzież.

• Poradnia udziela pomocy dzieciom, uczniom, ich rodzicom i prawnym opiekunom, 
a także nauczycielom placówek oświatowych na terenie miasta Opola.

• Diagnoza, konsultacje, terapia, psychoedukacja, doradztwo, mediacje, interwencje 
w środowisku ucznia, działalność profilaktyczna i działalność informacyjna.

• Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o 
potrzebie nauczania indywidualnego (rocznego) przygotowania przedszkolnego 
oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania dla dzieci i młodzieży.

Adres:
ul. Powstańców Śląskich 19
45-086 Opole
Telefon kontaktowy:
77 454 92 16/17
77 40 24 510
572 128 403
Adres mailowy:
sekretariatmodn@mcwe.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.mcwe.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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https://drive.google.com/file/d/1VDQB-zsaJSmKSWKXca656kWG30UuSd5X/view?usp=sharing
http://www.mcwe.opole.pl


Ośrodki opieki całodobowej

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

27



Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów w Opolu

Realizowane zadania:
Dom przeznaczony jest dla osób będących w „jesieni swego życia”. Sprawuje 
opiekę nad 138 mieszkańcami. Jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, 
w którym prawo do umieszczenia przysługuje osobom wymagającym 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Adres:
ul. Chmielowicka 6
45-758 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 75 495
Adres mailowy:
info@dps.opole.pl
Adres mailowy:
www.dps.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Domy Pomocy Społecznej

https://drive.google.com/file/d/10Oz1l6kqW49q-YBMhCXwnmhCD3O8tOID/view?usp=sharing
http://www.dps.opole.pl


Realizowane zadania:
Nasz Dom Pomocy Społecznej prowadzony jest przez Siostry Franciszkanki 
Szpitalne w Opolu.

Opiekujemy się osobami w podeszłym wieku, schorowanymi, które nie potrafią 
spokojnie egzystować bez pomocy drugiej osoby. Oferujemy im pobyt stały lub 
tymczasowy.

Adres:
ul. Szpitalna 17
45-010 Opole
Telefon kontaktowy:
774 54 29 28
533 672 086
Adres mailowy:
aleksy1@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej:
www.dpsopole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Dom Pomocy Społecznej w Opolu

Dom Pomocy Społecznej
w Opolu - Czarnowąsach

Adres:
pl. Klasztorny 2
45-920 Opole
Telefon kontaktowy:
77 46 91 183
Adres mailowy:
dps.czarnowasy@gmail.com
Adres mailowy:
www.czarnowasydps.pl

http://www.dpsopole.pl


Dom Seniora Pogodna Jesień

Realizowane zadania:
Placówka świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne 
oraz wspomagające – w tym społeczne, rekreacyjne, religijne oraz edukacyjne 
na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających 
z indywidualnych potrzeb przebywających w nim mieszkańców. Całość 
infrastruktury Domu dostosowana jest do potrzeb osób niesamodzielnych, 
poprzez zapewnienie architektury i rozwiązań przyjaznych osobom 
niepełnosprawnym i starszym.

Adres:
ul. Rozmarynowa 3
45-403 Opole
Telefon kontaktowy:
77 40 98 576
608 234 273
Adres mailowy:
kontakt@domseniora.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.domseniora.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizowane zadania:
Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 
oraz osób dorosłych niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony jest przez 
Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi. Dom przeznaczony jest dla 120 dziewcząt 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, 
głębokim oraz sprzężeniem, którym zapewnia się całodobową opiekę oraz 
zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i 
religijne.
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https://drive.google.com/file/d/13j-6D6yhg8yVK_cUEjJ0h6xaIVOAvsjv/view?usp=sharing
http://www.domseniora.opole.pl


Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w
116 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ

Realizowane zadania:
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy jest placówką sprawującą całodobową opiekę 
nad pacjentami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i tymi, którzy są 
po ciężkiej chorobie lub zabiegu operacyjnym i nie są w stanie samodzielnie 
egzystować w domu, którzy jednocześnie w ocenie skalą Barthel dokonanej w 
dniu przyjęcia do zakładu otrzymali 40 punktów lub mniej. W trakcie pobytu 
pacjenta w ZOL – u podejmowane są działania w celu jego usprawnienia, nauki 
samoopieki i przygotowania na powrót do domu.

Adres:
ul. Wróblewskiego 46
46-020 Opole
Telefon kontaktowy:
790 262973, 261 62 61 19
Adres mailowy:
sekretariat@116szpital.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.116szpital.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

31

Zakłady Opiekuńczo – Lecznicze

https://drive.google.com/file/d/1oPd67P5ksV-LTrZMHNTPGrRXxO2q54Sj/view?usp=sharing
https://www.116szpital.opole.pl/szpital/zol-zaklad-opiekunczo-leczniczy/


Realizowane zadania:
Jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, 
obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie 
wymagających hospitalizacji.

Adres:
ul. Prószkowska 72
45-737 Opole
Telefon kontaktowy:
77 402 37 00
Adres mailowy:
sekretariat@zol.franciszkanki.opole.pl
dyrekcja@zol.franciszkanki.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.zol.franciszkanki.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Zakład Opiekuńczo – Leczniczy 
Sióstr Franciszkanek

Ośrodek Opieki Krótkoterminowej

Adres:
ul. Katowicka 64A
46-020 Opole
Telefon kontaktowy:
77 443 36 92
Adres mailowy:
sekretariat@szpital.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.szpital.opole.pl

https://drive.google.com/file/d/1OO70zi9mjx4SnnCqEjPEUU4BMzIZsPiC/view?usp=sharing
http://www.zol.franciszkanki.opole.pl
https://drive.google.com/file/d/1Co9jxIeafspAk5pbLp-2wyhrUrO7ilEZ/view?usp=sharing
http://szpital.opole.pl/p,121,osrodek-opieki-krotkoterminowej-hostel


Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Realizowane zadania:
Ośrodek Opieki Krótkoterminowej zapewnia czasowe całodobowe świadczenia 
zdrowotne służące zachowaniu i/lub poprawie zdrowia, w tym świadczenia 
opiekuńcze i pielęgnacyjne osobom:

 • przebywającym na oddziałach szpitalnych, dla których ustała przyczyna 
 hospitalizacji;

 • niewymagającym hospitalizacji, które ze względu na stan zdrowia nie 
 mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku domowym;

 • wymagającym czasowej opieki podczas nieobecności członka rodziny 
 lub opiekuna.

Pobyt w Ośrodku jest możliwy do 30 dni, z możliwością przedłużenia.
Nie obowiązuje skierowanie od lekarza.

33



Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Hospicja

Opolskie Hospicjum Betania

Realizowane zadania:
Hospicjum “Betania” otacza profesjonalną, specjalistyczną i bezpłatną opieką 
medyczną dorosłe osoby chore nowotworowo w stanie terminalnym, a więc 
takich pacjentów, u których leczenie nowotworu zostało zakończone i nie ma już 
prognozy wyzdrowienia.

Adres:
pl. Kościelny 2
46-020 Opole
Telefon kontaktowy:
77 453 17 71
Adres mailowy:
sekretariat@hospicjumopolskie.pl
Adres strony internetowej:
www.hospicjumopolskie.pl

https://drive.google.com/file/d/16bU-jNUDpDBhuKWswl14P-YO28I84roc/view?usp=sharing
http://www.hospicjumopolskie.pl


Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Ośrodek Medyczny Samarytanin

Adres:
ul. Pużaka 11
45–273 Opole
Telefon kontaktowy:
77 400 38 12
Adres mailowy:
sekretariat@hospicjumopolskie.pl
Adres mailowy:
www.hospicjumopolskie.pl

Realizowane zadania:
Ośrodek prowadzi opiekę paliatywną zarówno stacjonarnie jak i w domu pacjenta, 
a także zapewnia opiekę długoterminową dla pacjentów niekwalifikujących 
się do opieki paliatywnej. Ponadto ośrodek prowadzi opiekę pielęgniarską i 
fizjoterapeutyczną w domu pacjenta.

Fundacja Domowe Hospicjum
dla Dzieci w Opolu

Adres:
ul. Armii Krajowej 11-13A
45-071 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 25 108
Adres mailowy:
hospicjum_dom@wp.pl
Adres strony internetowej:
www.hospicjum.opole.pl

https://drive.google.com/file/d/1RIpmoBcBeoZDBSzz-7WmmdSdfX-voJuF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MMmJTDTp5lUYqRGvczcjglltCUSk7UHg/view?usp=sharing
http://www.hospicjum.opole.pl


Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Realizowane zadania:
• Organizowanie opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi 
ze schorzeniami ograniczającymi życie i ich rodzinami w ich domach na terenie 
Opola i w promieniu do 100 km. Opieka obejmuje pomoc medyczną, psychologiczną, 
socjalną i duchową oraz wsparcie w żałobie.

• Pomoc rzeczowa i finansowa dla rodzin żyjących pacjentów, umożliwiająca im 
sprawowanie opieki w domu oraz pomoc finansowa dla rodzin w okresie żałoby.

• Organizowanie i finansowanie programu wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin 
w ramach Hospicjum Perinatalnego.

Poradnia opieki paliatywnej i zespoły domowej
opieki paliatywnej Caritas Diecezji Opolskiej

Adres:
pl. Mickiewicza 5
46–020 Opole
Telefon kontaktowy:
77 441 28 27
Adres mailowy:
caritas_centrala@op.onet.pl
Adres strony internetowej:
www.hospicjumopolskie.pl

Realizowane zadania:
Poradnia opieki paliatywnej i zespoły domowej opieki paliatywnej świadczą 
aktywną, wszechstronną i całościową opiekę nad pacjentami chorującymi na 
nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia.

https://drive.google.com/file/d/1rqTY9lqBPZ4Z19IGaPkUwdY659ryZu8s/view?usp=sharing
http://www.hospicjumopolskie.pl


Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
zaburzeniami Psychicznymi „Magnolia” w Opolu

Ważne numery kontaktowe:
Kierownik Działu Merytorycznego: tel. 77 47 45 021 wew. 22
Pracownik socjalny: tel. 77 47 45 021 wew. 25, Dyrektor: tel. 77 41 66 043

Realizowane zadania:
Środowiskowy Dom Samopomocy „Magnolia” jest dziennym ośrodkiem wsparcia 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Posiada ogółem 90 miejsc. Jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Środowiskowy Dom Samopomocy jest 
przeznaczony dla:

• osób przewlekle psychicznie chorych – Typ A (30 miejsc);

• osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i 
umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne 
– Typ B (30 miejsc);

Adres:
ul. Dambonia 3
45-860 Opole
ul. Stoińskiego 8
45-722 Opole
Telefon kontaktowy:
77 47 45 021
Adres mailowy:
biuro@sdsopole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Środowiskowe Domy Samopomocy

https://drive.google.com/file/d/1mFMiznemEppD5Ab0voxt3O6-HxKUjGI4/view?usp=sharing


Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnospraw-
nych intelektualnie prowadzony przez Fundację DOM

Ważne numery kontaktowe:
Kierownik Działu Merytorycznego: tel. 77 47 45 021 wew. 22
Pracownik socjalny: tel. 77 47 45 021 wew. 25, Dyrektor: tel. 77 41 66 043

Realizowane zadania:
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 
którego celem jest wspieranie i pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji 
życiowych, barier w integracji, rozwiązywanie specyficznych problemów 
osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Środowiskowy Dom 
Samopomocy jest ośrodkiem dziennego wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. „Typu B” tj. przeznaczonym dla osób z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, gdy występują jednocześnie inne zaburzenia, zwłaszcza 
neurologiczne.

Adres:
ul. Dambonia 3
45-860 Opole
ul. Stoińskiego 8
45-722 Opole
Telefon kontaktowy:
77 47 45 021
Adres mailowy:
biuro@sdsopole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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• osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które 
zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z 
wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych – Typ C 
(30 miejsc);

• Są to również osoby z chorobami wieku podeszłego typu otępiennego.

https://drive.google.com/file/d/1CB8uJo_nZ-JrVBVTqP87gxELr-NtqKkB/view?usp=sharing


Uniwersytecki Szpital Kliniczny

Ważne numery kontaktowe:
Rejestracja telefoniczna do wszystkich poradni: tel. 77 45 20 111, 77 45 20 150,
77 45 20 210 

Realizowane zadania:
Świadczenia zdrowotne realizowane są w formie stacjonarnej na oddziałach 
szpitalnych oraz ambulatoryjnej w specjalistycznych poradniach.

Adres:
al. W. Witosa 26
45-401 Opole
Telefon kontaktowy:
77 443 31 00
Adres mailowy:
centrum@wcm.opole.pl
rejestracja@usk.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.usk.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Szpitale

https://drive.google.com/file/d/1wnHtLzdIKBqbhFPScrJO5j7AnZRTgn2P/view?usp=sharing
http://www.usk.opole.pl


Realizowane zadania:
Świadczenia dedykowane są w szczególności pacjentom w trakcie i po leczeniu 
onkologicznym. Prowadzona jest również rehabilitacja chorych po zabiegach 
ortopedycznych i urazach narządów ruchu. Szpital oferuje również odpłatne 
zabiegi fizykoterapeutyczne.

Adres:
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
Telefon kontaktowy:
77 443 31 00
Adres mailowy:
sekretariat@szpital.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.szpital.opole.pl

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Szpital Wojewódzki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Św. Jadwigi

Adres:
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole
Telefon kontaktowy:
Rejestracja: 77 54 14 221 lub 222
Izba przyjęć: 77 54 14 110 lub 111
Adres mailowy:
sekretariat@wszn.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.wszn.opole.pl

https://drive.google.com/file/d/17pGje-AqnerzH5Us0nDekDBs9d2rnXC-/view?usp=sharing
http://www.szpital.opole.pl
http://www.wszn.opole.pl
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Adres:
ul. Krakowska 44
45-075 Opole
Telefon kontaktowy:
Rejestracja: 77 401 11 75
Sekretariat: 77 401 11 00
Adres mailowy:
sekretariat@spzozmswia.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.spzozmswia.opole.pl

Realizowane zadania:
• Całodobowe usługi diagnostyczno – leczniczo– rehabilitacyjne w Oddziale 
Psychiatrii dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych;

• Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne w Poradni Zdrowia Psychicznego dla 
dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

• Świadczenia dla dorosłych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 
skierowane są do osób z zaburzeniami psychicznymi oraz do osób uzależnionych 
i ich rodzin. W zależności od potrzeb i stanu pacjenta leczenie prowadzone jest 
ambulatoryjnie, w oddziałach dziennych lub szpitalnych.

• W ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego pacjent ma zapewnioną opiekę 
psychiatryczną terapeuty środowiskowego, świadczenia terapeutyczne (w tym 
psychoterapię), niezbędne badania diagnostyczne oraz leki niezbędne w stanach 
nagłych.

• Prowadzone są także działania edukacyjno – konsultacyjne dla rodzin świadczone 
w warunkach domowych pacjenta oraz w warunkach ambulatoryjnych.

Realizowane zadania:
• Pomoc psychiatryczna i psychologiczna w zakresie leczenia zaburzeń 
psychicznych, depresyjnych i nerwicowych w Poradni Zdrowia Psychicznego;

https://drive.google.com/file/d/1nzVaai397Zr0Va2OEFIJK9i-OKh4p0ra/view?usp=sharing
http://www.spzozmswia.opole.pl


Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

42

116 Szpital Wojskowy z Przychodnią - Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:
ul. Wróblewskiego 46
45-759 Opole
Telefon kontaktowy:
Rejestracja: 261 625 825,
790 262 973
Izba Przyjęć: 261 625 507
Adres mailowy:
sekretariat@116szpital.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.116szpital.opole.pl

• Terapia i wsparcie dla osób uzależnionych, a także ich rodzin w Poradni Leczenia 
Uzależnień.

Realizowane zadania:
• Dzienna psychoterapia pacjentów z różnorodnymi postaciami objawów 
nerwicowych takich jak zaburzenia lękowe, dolegliwości somatyczne o etiologii 
nerwicowej, zaburzenia snu, reakcje na silny stres lub stres przewlekły, obniżenie 
nastroju, nadmierne wyczerpania w Dziennym Oddziale Zaburzeń Nerwicowych;

Telefon do kontaktu: 533 314 573

• Leczenie pacjentów po 60-tym roku życia obojga płci z rozpoznaniem 
zaburzeń lękowych, schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zespołów otępiennych, 
psychozorganicznych, organicznych zaburzeń nastroju, zaburzeń afektywnych w 
Dziennym Oddziale Psychogeriatrycznym;

Telefon do kontaktu: 608 892 309

• Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne w Poradni Zdrowia Psychicznego;

Telefon do kontaktu: 261 625 825; 790 262 973

https://drive.google.com/file/d/1ZK_7Yj7TlPZn5N5-WBQ-boZAFfPC7eUO/view?usp=sharing
http://www.116szpital.opole.pl


Specjalistyczne placówki edukacyjne

Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
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Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
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Przedszkola

Realizowane zadania:
• Koncepcja pracy nakierowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju 
dziecka.

• Wspólna zabawa, nauka dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych.

• Realizacja zajęć rehabilitacyjno – terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością

Adres:
ul. Prószkowska 39
45-758 Opole
Telefon kontaktowy:
77 474 37 71
Adres mailowy:
dyrektor@ppi38.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.ppi38.opole.pl

Przedszkole Publiczne Integracyjne
nr 38 w Opolu

https://drive.google.com/file/d/1nphQf2AtwIxsYWkMu46-nsPz27GWQjp3/view?usp=sharing
http://www.ppi38.opole.pl
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Przedszkole Publiczne Integracyjne
nr 51 w Opolu

Adres:
ul. Jana Bytnara „Rudego” 1
45-265 Opole
Telefon kontaktowy:
77 455 58 58
Adres mailowy:
ppi51@ppi51.opole.pl
Adres strony internetowej:
www. ppi51.opole.pl

Przedszkole Publiczne Specjalne
nr 53 „Iskierka”

Adres:
ul. Szymona Koszyka 21A
45-720 Opole
Telefon kontaktowy:
77 457 20 81
Adres mailowy:
dyrektor@pps53.pl
Adres strony internetowej:
www.pps53.pl

Realizowane zadania:
• Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest 
przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia 
dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 
doświadczeń.

https://drive.google.com/file/d/1Pcs_3IU11Qz5ON0dP_Q5tXQ7raV6jW3S/view?usp=sharing
http://www. ppi51.opole.pl
https://drive.google.com/file/d/1ojRcQHfTG6m5rNMmmIMmTJCs-4OP_sAy/view?usp=sharing
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Realizowane zadania:
• Przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

• Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez 
kompleksowy proces kształcenia obejmujący opiekę, wychowanie i nauczanie.
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Zespół Szkół Specjalnych w Opolu
im. Janusza Korczaka

Adres:
ul. ul. Książąt Opolskich 21
45-005 Opole
Telefon kontaktowy:
77 423 04 40
Adres mailowy:
sekretariat@zssopole.pl
Adres strony internetowej:
www.zssopole.pl

Realizowane zadania:
• Kształcenie, wychowanie i opieka każdego dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem 
oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi wynikającymi z dysfunkcji umysłowej 
i fizycznej dziecka.

Szkoły

https://drive.google.com/file/d/1tqK-JShra_0A5wJ8tCe8hZtIhwL2eHbU/view?usp=sharing
http://www.zssopole.pl


Realizowane zadania:
• Kształcenie, wychowanie i opieka każdego dziecka w tym również ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
im. Karola Musiała z Oddziałami Integracyjnymi

Adres:
ul. Majora „Hubala” 2
45-267 Opole
Telefon kontaktowy:
77 545 32 24
Adres mailowy:
psp5@psp5.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.psp-5.opole.pl

https://drive.google.com/file/d/1L2ZVXvJxMse4-SDRH1BkiaiS5WejoLSA/view?usp=sharing
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Realizowane zadania:
• Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem 
opiniodawczo-doradczym działającym przy Prezydencie Miasta Opola, do jej 
zadań należy:

• Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych; realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowania 
projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

• Ocena realizacji programów;

• Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu 
pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada
ds. Osób Niepełnosprawnych Miasta Opola

Adres:
ul. Budowlanych 4 (budynek Wydziału 
Polityki Społecznej Miasta Opola) 
45-005 Opole
Telefon kontaktowy:
503 945 328
Adres mailowy:
psrdson@interia.pl
Adres strony internetowej:
www.facebook.com/psrdson

https://drive.google.com/file/d/1Bw67MZRtz18p7OsiwmGHcyUL-0ek4KHR/view?usp=sharing
http://www.facebook.com/psrdson


Rada Seniorów Miasta Opola

Adres:
ul. Krakowska 32
45-075 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 12 370
Adres mailowy:
cs@mopr.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.facebook.com/RadaSenioraOpole

Realizowane zadania:
Rada Seniorów Miasta Opola jest ciałem doradczym władz samorządowych Miasta 
Opola w zakresie:

• Inspiracji środowiska senioralnego do podejmowania inicjatyw polepszających 
jakość życia starszych mieszkańców Miasta.

• Ograniczenia barier utrudniających seniorom życie w mieście.

• Poprawa opieki zdrowotnej dla seniorek i seniorów w Opolu.

• Podejmowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa osób starszych

• Zwiększenie możliwości korzystania przez seniorki i seniorów z obiektów 
sportowych, rekreacyjnych, instytucji kultury itp.

• Zintegrowanie działań organizacji i instytucji na rzecz środowiska senioralnego 
w Opolu.

Dyżury Rady Seniorów Miasta Opola:
Centrum Informacyjno-Edukacyjnym „Senior w Opolu” ul. Krakowska 32.

Pierwsza środa miesiąca,
godzina 11:00 - 13:00 - dyżur członków prezydium RSMO.

W każdy poniedziałek miesiąca (z wyłączeniem pierwszego),
 godzina 11:00 - 13:00 dyżur pełnią członkowie RSMO.
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https://drive.google.com/file/d/1oQjoVoMPDoCj7HAGccLRbodYMIF611cx/view?usp=sharing
http://www.facebook.com/RadaSenioraOpole


2.
Organizacje pozarządowe działające na 

rzecz osób z niepełnosprawnością i osób 
starszych w mieście Opolu
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Caritas Diecezji Opolskiej

Realizowane zadania:
• Prowadzenie oraz kierowanie działalnością charytatywną na terenie diecezji 
opolskiej.

• Organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom 
potrzebującym w tym osobom z niepełnosprawnością i starszym.

• Prowadzenie działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opieki, 
wychowania i edukacji, pomocy społecznej i przeciwdziałania problemom 
socjalnym.

• Organizowanie różnych form wypoczynku dla osób we wszystkich grupach 
wiekowych, zwłaszcza środowisk zagrożonych marginalizacją.

• Tworzenie i prowadzenie placówek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, 
bezdomnych oraz przeżywających inne trudności.

Adres:
ul. Szpitalna 5
45-010 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 31 241, 77 45 31 242
Adres mailowy:
caritas_centrala@op.onet.pl
Strona internetowa:
www.caritas.diecezja.opole.pl
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Organizacje działające
w obszarze pomocy społecznej

https://drive.google.com/file/d/1WGhqoCb9OsY-TkW_KcK2nT_GbqT80QwC/view?usp=sharing
http://www.caritas.diecezja.opole.pl


Realizowane zadania:
• Prowadzenie małych rodzinnych domów opieki, w których mieszkają osoby z 
niepełnosprawnością wraz z asystentami,

• Mieszkania chronione.

• Projekty asystentury środowiskowej.

• Warsztaty terapii zajęciowej lub miejsca pracy wspomaganej.

Adres:
ul. Oleska 27/1
45-052 Opole
Telefon kontaktowy:
602 730 885
Adres mailowy:
opole@larche.org.pl
Adres strony internetowej:
www.larche.org.pl/opole
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Fundacja l’Arche Polska
Grupa Założycielska w Opolu

Fundacja Od-Do

Adres:
ul. Sandomierska 4/1
45-326 Opole
Telefon kontaktowy:
77 441 75 69
Adres mailowy:
poradniaoddo@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1wLtZg2KTM7dtNW3LE7f85-7pnXtPcqJp/view?usp=sharing
http://www.larche.org.pl/opole
https://drive.google.com/file/d/1Q6-Qnyk033vQJixrfDZ9dKNxVim75-OJ/view?usp=sharing
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Polski Czerwony Krzyż
Opolski Oddział Okręgowy

Adres:
ul. Krakowska 51
45-018 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 45 340, 77 45 39 573
Adres mailowy:
opole@pck.org.pl
zr.opole@pck.org.pl
Adres strony internetowej:
www.pck.opole.pl

Realizowane zadania:
• Pomoc charytatywna osobom biednym, bezdomnym i innym potrzebującym. 
Udzielanie pomocy osobom zagrożonym patologią społeczną.

• Praca na rzecz osób uzależnionych, nosicieli HIV i chorych na AIDS.

Realizowane zadania:
• Prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodnie z 
wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji oraz European Aid Manual.

• Upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad udzielania pierwszej pomocy.

• Działalność w dziedzinie opieki i pomocy społecznej nad osobami obłożnie, 
ciężko chorymi, niepełnosprawnymi i samotnymi w domu.

https://drive.google.com/file/d/1M4bjyMkHxX-tVHDgqT5wu1TgsKGQGCDq/view?usp=sharing
http://www.pck.opole.pl


Realizowane zadania:
• Niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnorodnych 
przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w 
szczególności ludziom starszym, z niepełnosprawnością, chorym, samotnym, 
rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym.

• Tworzenie i animowanie jednostek organizacyjnych, które w istocie są 
„instytucjami wsparcia” pomocy społecznej.

Adres:
ul. Armii Krajowej 10
45 – 071 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 46 868, 77 45 44 010
Adres mailowy:
opole@pkps.org.pl
Adres strony internetowej:
www.pkpsopole.pl
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Polski Komitet Pomocy Społecznej
Oddział w Opolu

Stowarzyszenie Parlament
Dobroczynności im. Jana Pawła II

Adres:
ul. Prószkowska 76
45-758 Opole
Telefon kontaktowy:
77 47 47 084
Adres mailowy:
parlament@digi.pl
Adres strony internetowej:
www.parlament.digi.pl

https://drive.google.com/file/d/1wLtZg2KTM7dtNW3LE7f85-7pnXtPcqJp/view?usp=sharing
http://www.pkpsopole.pl
https://drive.google.com/file/d/1T6WRcb7GGYpkmiTe4Rk1fFwHiVjJH-gx/view?usp=sharing
http://www.parlament.digi.pl
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Stowarzyszenie Pomocy Osobom Bezdomnym 
i Wykluczonym Społecznie NADZIEJA

Adres:
Dom Nadziei
ul. Ks. Opolskich 44
45-006 Opole
Telefon kontaktowy:
516 311 207
Adres mailowy:
spownadzieja@gmail.com
Adres strony internetowej:
www.nadzieja.opole.pl

Realizowane zadania:
• Organizowanie zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie środków finansowych 
przeznaczonych na działalność charytatywną i pomoc innym, ze szczególnym 
uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością, bez pracy, zdolnej młodzieży 
pochodzącej z ubogich rodzin czy osób, które nagle znalazły się w sytuacjach 
krytycznych.

Realizowane zadania:
• Pomoc osobom bezdomnym, ubogim oraz wykluczonym społecznie.

• Doraźna pomoc żywnościowa, materialna i medyczna.

https://drive.google.com/file/d/1i_Rzi4n3wY49A5J4lkdB3fcqoIDMUgbq/view?usp=sharing
http://www.nadzieja.opole.pl


Realizowane zadania:
• Prowadzenie Domu rodzinno - pielęgnacyjnego dla kobiet (liczba miejsc w 
domu: 15) zapewniając osobom wymagającym całodobowej, długoterminowej 
opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

• Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających w formach i 
zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb.

Adres:
ul. Opolska 30A
45 - 960 Opole
Telefon kontaktowy:
77 47 42 140
Adres mailowy:
ss.kamilianki@gmail.com
Adres strony internetowej:
www.siostrykamilianki.blogspot.com
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Zgromadzenie Córek Świętego Kamila
w Opolu

https://drive.google.com/file/d/1wLtZg2KTM7dtNW3LE7f85-7pnXtPcqJp/view?usp=sharing
http://www.siostrykamilianki.blogspot.com
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Blisko Serca Chrześcijańska Służba
Charytatywna filia Opole

Adres:
ul. Niedziałkowskiego 9a
45-085 Opole
Telefon kontaktowy:
22 31 31 425
Adres mailowy:
opole@bliskoserca.pl
Adres strony internetowej:
www. opole.bliskoserca.pl

Realizowane zadania:
• Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w tym z 
niepełnosprawnością oraz rozwijanie ich potencjału.

• Integracja społeczna osób z niepełnosprawnością.

Organizacje działające
w obszarze edukacji

https://drive.google.com/file/d/1bLSuMa-EhlkBQe-LBjCSDUr0LXOnf_1r/view?usp=sharing
http://www. opole.bliskoserca.pl


Realizowane zadania:
• Działanie na rzecz edukacji i wspomagania rozwoju dzieci ze spektrum 
autyzmu.

• Zwiększenie autonomii dzieci ze spektrum autyzmu.

Adres:
Siedziba
ul. Koszalińska 11/14
45-316 Opole

Rozwijalnia Edukacyjna
ul. Śląska 36,
45-306 Opole
Telefon kontaktowy:
601 534 196
Adres mailowy:
flowfundacja@gmail.com
Adres strony internetowej:
www.fundacjaflow.wixsite.com/fundacjaflow
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Fundacja Flow

https://drive.google.com/file/d/1wLtZg2KTM7dtNW3LE7f85-7pnXtPcqJp/view?usp=sharing
http://www.fundacjaflow.wixsite.com/fundacjaflow


Realizowane zadania:
• Wspieranie dzieci objętych edukacją domową – dzieci z niepełnosprawnością 
oraz pełnosprawne z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

• Prowadzenie działalności oświatowej na rzecz dzieci i młodzieży, w tym osób z 
niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami.

Adres:
ul. Krapkowicka 10
45-715 Opole
Telefon kontaktowy:
664 999 147
Adres mailowy:
kontakt@fundacjafree.org.pl
Adres strony internetowej:
www.fundacjafree.org.pl
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Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej 
FREE

Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu
„Uczymy się żyć razem”

Adres:
ul. Olsztyńska 21
45-316 Opole
Kontakt: Kup, ul. K. Miarki 10-12
Telefon kontaktowy:
77 46 95 668, 600 992 840
Adres mailowy:
autyzmopole@o2.pl
Adres strony internetowej:
www. autyzmopole.pl

https://drive.google.com/file/d/1k1tdOM0U8_uIYAE2VNn12OyYQrO8M5nl/view?usp=sharing
http://www.fundacjafree.org.pl
https://drive.google.com/file/d/10Lv8vhdNobLbP6c4djJUeFCcs07EMYyx/view?usp=sharing
http://www. autyzmopole.pl
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Towarzystwo Kształcenia Alternatywnego
TAK w Opolu

Adres:
Barlickiego 5
45-082 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 37 766
Adres mailowy:
sekretariat@tak.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.tak.opole.pl

Realizowane zadania:
• Inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla osób autystycznych i ich 
rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich 
sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych.

• Prowadzenie w miejscowości KUP Zespół Niepublicznych Szkół dla uczniów 
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i autyzmem, Niepubliczne Przedszkole, 
Warsztaty Socjoterapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem i Punkt 
Diagnostyczno-Terapeutyczny dla osób z autyzmem.

Realizowane zadania:
• Prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolny w skład, którego wchodzi 
Niepubliczne Przedszkole TAK oraz Szkoła Podstawowa TAK im. Ireny 
Sendlerowej.

• Realizacja projektów z pogranicza edukacji, kultury i nowych technologii – dla 
dzieci, seniorów i lokalnej społeczności.

https://drive.google.com/file/d/1elA2prh0HCzcPOkORXO9tLTBierBfD2S/view?usp=sharing
http://www.tak.opole.pl
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Fundacja Aktywizacja

Adres:
ul. Reymonta 14/79 (IV piętro)
45-066 Opole
Telefon kontaktowy:
508 501 281, 77 54 21 901
Adres mailowy:
opole@idn.org.pl
Adres strony internetowej:
www.aktywizacja.org.pl
www.facebook.com/FundacjaAktywizacja.Opole

Realizowane zadania:
• Realizacja projektów mających na celu podnoszenie umiejętności zawodowych 
i psychospołecznych osób z niepełnosprawnością i wprowadzanie ich na otwarty 
rynek pracy.

• Aktywizacja społeczna, zawodowa oraz integracja społeczna osób 
niepełnosprawnych.

• Pomoc dla firm i instytucji w pozyskiwaniu pracowników o wymaganych 
kwalifikacjach zawodowych, wspieranie procesu rekrutacji, realizacji  programów 
stażowych i praktyk dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie zespołu do 
pracy z osobą niepełnosprawną.

Organizacje działające w obszarze
promocji zatrudnienia

https://drive.google.com/file/d/1c7IyzLHFbiLlnXMK_GiwRwout0JF8qjy/view?usp=sharing
http://www.aktywizacja.org.pl 
http://www.facebook.com/FundacjaAktywizacja.Opole
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Fundacja DOM Rodzinnej Rehabilitacji
Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Adres:
ul. K. Szymanowskiego 1
45-724 Opole
Telefon kontaktowy:
77 47 43 280
Adres mailowy:
dom@fundacja-dom.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.fundacja-dom.opole.pl

Realizowane zadania:
• Pomoc w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

• Prowadzenie jednostek wewnętrznych: Niepubliczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej, 
Zakład Aktywności Zawodowej.

• Kompleksowa rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niepełnosprawnych na podstawie zlecenia PFRON z rehabilitacją ruchową, 
logopedyczną, psychologiczną i społeczną oraz pogotowie terapeutyczne.

Organizacje działające w obszarze
rehabilitacji i promocji zdrowia

https://drive.google.com/file/d/19fjBnjN618N9UYsCBUjQkxUV8Ibz2imj/view?usp=sharing
http://www.fundacja-dom.opole.pl


Realizowane zadania:
• Wspieranie pacjentów szpitali w procesie zdrowienia.

• Prowadzenie terapii śmiechem i zabawą w szpitalach, placówkach specjalnych, 
edukacyjnych i opiekuńczych.

Adres:
ul. Powstańców Śl. 87 lok. U10B
01-355 Warszawa
Telefon kontaktowy:
600 918 755
Adres mailowy:
opole@drclown.pl
info@drclown.pl
Adres strony internetowej:
www.drclown.pl
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Fundacja Dr Clown
Region Opolszczyzna

Fundacja Harmonia Życia

Adres:
ul. Kępska 7
45- 129 Opole
Telefon kontaktowy:
721 782 222
Adres mailowy:
biuro@harmoniazycia.com
Adres strony internetowej:
www.facebook.com/harmonia.zycia

https://drive.google.com/file/d/1MBwXEGn8c3b6zRk_xRPhyzwg4sN1-yzZ/view?usp=sharing
http://www.drclown.pl
https://drive.google.com/file/d/1b6I3zoAR-5qAmzBfxfA82QeybgCrahFZ/view?usp=sharing
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Fundacja im. Julki Bonk „Walcz o mnie”

Adres:
Karminowa 28
45-420 Opole
Telefon kontaktowy:
781 237 075
Adres mailowy:
walczomnie@o2.pl
Adres strony internetowej:
www.walczomnie.pl

Realizowane zadania:
• Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, rekonwalescencji i wypoczynku.

• Opieka nad ludźmi chorymi i po operacji, współpraca z rodzinami chorych.

• Organizowanie zajęć terapeutycznych.

Realizowane zadania:
• Oferta jest skierowana do dzieci, poszkodowanych podczas porodów oraz ich 
rodzin.

• Refundowanie kosztów leczenia, rehabilitacji, pomoc prawna i reprezentowanie 
przed sądami w celu uzyskania środków na leczenie i rehabilitację, gdy 
popełniono błąd medyczny.

https://drive.google.com/file/d/1nsBU1ltfaqTmgyi5raViXC2NK1WSRNEk/view?usp=sharing


Realizowane zadania:
• Pomoc osobom starszym, rehabilitacja oraz opieka medyczna.

• Organizacja kursów medycznych i specjalistycznych.

• Promocja i rozwój opieki geriatrycznej.

Adres:
ul. Katowicka 39c/9
45-061 Opole
Telefon kontaktowy:
77 50 00 334, 728 182 993
Adres mailowy:
biuro@przemijanie.pl
Adres strony internetowej:
www.przemijanie.pl
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Fundacja Przemijanie

Klub ,,Amazonka”

Adres:
ul. Katowicka 66a
45-061 Opole
Telefon kontaktowy:
601 404 754

Realizowane zadania:
• Aktywizowanie kobiet z chorobą nowotworową piersi do aktywnego działania 
na rzecz poprawy ich zdrowia.

• Podnoszenie świadomości ochrony zdrowotnej.

https://drive.google.com/file/d/1r9rLRDNHKvfln8GzE5D1s0MllLp5oDK9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_ubCkjUOHymgU0pNyCN0HzGvF0DiH3Ox/view?usp=sharing


Realizowane zadania:
• Prowadzenie zajęć z zakresu hipoterapii dla osób z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej (w stopniu lekkim, umiarkowanym i 
znacznym) z terenu powiatu opolskiego.

Adres:
ul. Wrocławska 172
45-836 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 72 331, 609 250 754
Adres mailowy:
biuro@ostroga.opole.pl
Adres strony internetowej:
www.ostroga.opole.pl
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Ludowy Klub Sportowy „Ostroga”

Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji
Neurologicznej i Funkcjonalnej

Adres:
ul. Samborska 15
45-316 Opole
Telefon kontaktowy:
77 55 60 335, 606 922 587
Adres mailowy:
info@rehabilitacjaopole.pl
Adres strony internetowej:
www.rehabilitacjaopole.pl

https://drive.google.com/file/d/1Srioyr9xHVC5Vnt1EsmFm-mQLRABSSJh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19fjBnjN618N9UYsCBUjQkxUV8Ibz2imj/view?usp=sharing
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Miejski w Opolu

Adres:
Pl. Jana Kazimierza 7/1
45-708 Opole
Telefon kontaktowy:
693 786 415
Adres mailowy:
zw_psd_opole@wp.pl
Adres strony internetowej:
www.facebook.com/psd.opole
www.diabetyk.org.pl/oddzialy

Realizowane zadania:
• Działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

• Dofinansowanie leczenia i specjalistycznej rehabilitacji osób chorych w każdym 
wieku.

• Organizacja pobytów rehabilitacyjnych.

• Wspieranie rodzin w opiece nad osobami chorymi.

• Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla rodzin osób chorych i niepełnosprawnych, 
a także opiekunów, wolontariuszy i specjalistów.

• Tworzenie subkont na potrzeby leczenia osób z niepełnosprawnością.

Realizowane zadania:
• Opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę.

https://drive.google.com/file/d/1SDdhlKR_1t0Gc1ujz1UaAM5EmoVPxMZl/view?usp=sharing


Realizowane zadania:
• Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad osobami dorosłymi ze 
schorzeniami ograniczającymi ich życie oraz ich rodzinami.

• Wprowadzenie i rozwijanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dorosłymi.

• Prowadzenie Oddziału Medycyny Paliatywnej – Centrum Opieki Paliatywnej 
„Betania”, Hospicjum Domowego „Betania” oraz Poradni Medycyny Paliatywnej.

Adres:
pl. Kościelny 2
45-555 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 31 771, 728 949 636
Adres mailowy:
biuro_zarzadu@hospicjumopolskie.pl
Adres strony internetowej:
www.hospicjumopolskie.pl
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Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie

Stowarzyszenie „Jedynym Słowem”

Adres:
ul. Tysiąclecia 7c
45-462 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 59 125
Adres mailowy:
stowarzyszenie@jednymsłowem.org.pl
Adres strony internetowej:
www.jednymslowem.org.pl

https://drive.google.com/file/d/1NkYySVENgQOWAX9f5NGnNGeBehq0fybN/view?usp=sharing
http://www.hospicjumopolskie.pl
https://drive.google.com/file/d/1H1uSkxWoVlbacU7WZp2HlYKAgOQZ5foV/view?usp=sharing
http://www.jednymslowem.org.pl
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Realizowane zadania:
• Działalność na rzecz osób ze spektrum autyzmu.

• Prowadzenie Poradni diagnostyczno-konsultacyjnej oraz bezpłatnych 
konsultacji wstępnych.

• Prowadzenie diagnozy funkcjonalnej kontekstowej lub diagnozy funkcjonalnej 
indywidualnej.

• Prowadzenie konsultacji i zajęć terapeutycznych dla osób w różnym wieku z 
różnymi zaburzeniami rozwojowymi.

• Organizacja turnusów terapeutycznych.
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Fundacja Flexi Mind

Adres:
ul. Ozimska 12
46-053 Dębska Kuźnia
Telefon kontaktowy:
502 533 647
Adres mailowy:
biuro@fleximind.pl
Adres strony internetowej:
www.fleximind.pl

Realizowane zadania:
• Promowanie równości szans, szczególnie ze względu na płeć, wiek i 
niepełnosprawność.

• Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych i świadomościowych w zakresie 
wspierania osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych.

Organizacje działające na rzecz wsparcia
psychologicznego i społecznego

https://drive.google.com/file/d/1IKuGfNTSmI2L7Rz7BcoUHGRxGY17-sf2/view?usp=sharing
http://www.fleximind.pl


Realizowane zadania:
• Prowadzenie wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

• Organizacja warsztatów, wyjazdów diagnostycznych, coachingu dla osób z 
autyzmem, zajęć terapeutycznych, pozalekcyjnych i korepetycji.

• Prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych.

Adres:
ul. Krakowska 51/16
45-018 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 17 707
Adres mailowy:
fundacja@prodeste.pl
Adres strony internetowej:
www.prodeste.pl
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Fundacja Prodeste

Fundacja Promenada

Adres:
ul. Jana Styki 12/2
45-753 Opole
Telefon kontaktowy:
533 350 951
Adres mailowy:
fundacjapromenada@gmail.com
Adres strony internetowej:
www.facebook.com/fundacjapromenada

https://drive.google.com/file/d/1OgdQTURRfz-1N9OH_Ay7PI0qWeV5s1RH/view?usp=sharing
http://www.prodeste.pl
https://drive.google.com/file/d/1vnOjqEgzz9iF12sgewFF3U9wkBO34Too/view?usp=sharing
http://www.facebook.com/fundacjapromenada
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Fundacja Psychoedukacji
i Psychoterapii INTRA

Adres:
ul. Krakowska 32/310
45-078 Opole
Telefon kontaktowy:
691 132 441
Adres mailowy:
fundacjaintra@gmail.com
Adres strony internetowej:
www.fundacjaintra.pl

Realizowane zadania:
• Prowadzenie grup wsparcia psychologicznego dla różnych grup społecznych.

• Pomoc i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami.

• Aktywizacja seniorów.

Realizowane zadania:
• Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i ochrony życia psychicznego.

• Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

• Realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia, aktywizacji zawodowej i budowanie postawy przedsiębiorczej.

• Wspomaganie kształcenia i psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 
seniorów.

https://drive.google.com/file/d/1jx_Mc4POCYp8FRcMxwu9ddCK0EgUEMD-/view?usp=sharing
http://www.fundacjaintra.pl


Realizowane zadania:
• Udzielanie pomocy i wsparcia osobom chorującym psychicznie, osobom 
niepełnosprawnym, uzależnionym oraz ich rodzinom, a także wyrównywanie 
szans życiowych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych grup.

Adres:
ul. Wodociągowa 4
45-221 Opole
Telefon kontaktowy:
77 54 14 259, 667 871 541
Adres mailowy:
wsparcieitroska@o2.pl
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Opolskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia 
Psychicznego „Wsparcie i Troska”

Stowarzyszenie na Rzecz Ludzi Uzależnionych 
„TO CZŁOWIEK”

Adres:
ul. Ozimska 71D
45-038 Opole
Telefon kontaktowy:
600 991 525
Adres mailowy:
kontakt@toczlowiek.pl
Adres strony internetowej:
www.toczlowiek.pl

Realizowane zadania:
• Wsparcie i rehabilitacja osób używających substancji psychoaktywnych, 
głównie młodzieży i młodych dorosłych oraz ich rodzin.

https://drive.google.com/file/d/176wnkxlGZAKLqR7MKM6LWrOFREsCAfv1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ib2BIOB7PlciP7YpSfEXHFe9It6QhetX/view?usp=sharing
http://www.toczlowiek.pl
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• Warsztaty wzmacniające kompetencje i umiejętności społeczne skierowane 
do młodzieży, mające na celu nabycie i utrwalanie właściwych postaw, 
zmniejszających ryzyko występowania zachowań ryzykownych.

• Działania profilaktyczne skierowane do młodzieży szkolnej, oparte na 
rekomendowanych programach, takich jak Unplugged, Program Wzmacniania 
Rodziny.

• Pomoc ludziom żyjącym z wirusem HIV i chorym na AIDS.
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Fundacja Ludzki Gest 
Jakub Błaszczykowski

Adres:
ul. Oleska 102
45-231 Opole
Telefon kontaktowy:
603 161 602
Adres mailowy:
fundacja@ludzkigest.org
Adres strony internetowej:
www.ludzkigest.org

Realizowane zadania:
• Pomaganie dzieciom i młodym ludziom (w tym również osobom z 
niepełnosprawnością), w rozwijaniu pasji, zainteresowań i talentów.

• Wsparcie chorych dzieci.

Organizacje działające w obszarze
aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowej

https://drive.google.com/file/d/1tULgkJ2U9Ix3ObWtgmJ2E1W3fjKOlceG/view?usp=sharing
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Fundacja NaKole

Adres:
ul. Mikołaja 4/7
45-127 Opole
Telefon kontaktowy:
781 986 575
Adres mailowy:
info@fundacjanaKole.org
Adres strony internetowej:
www.fundacjanakole.org
www.facebook.com/fundacjanakole

Realizowane zadania:
• Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, oraz 
czynnego wypoczynku, także wśród osób z niepełnosprawnościami.

• Fundacja ściśle współpracuje z osobami z dysfunkcją wzroku i to w szczególności 
do nich kierowane są projekty.

Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ

Adres:
ul. Waryńskiego 2
45-047 Opole
Telefon kontaktowy:
606 166 924
Adres mailowy:
fundacjaspinacz@gmail.com
Adres strony internetowej:
www.fundacjaspinacz.org
www.facebook.pl/fundacjaSPINACZ

https://drive.google.com/file/d/1s48WKu9jZSYjwjQj6UJj10AomoVZJ2Aq/view?usp=sharing
http://www.fundacjanakole.org
http://www.facebook.com/fundacjanakole
https://drive.google.com/file/d/1U3PfEwR3K6_ATcJMcvYreypkWZ4QtTmH/view?usp=sharing
http://www.fundacjaspinacz.org
http://www.facebook.pl/fundacjaSPINACZ
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Fundacja Szansa dla Niewidomych

Adres:
ul. Katowicka 39
IV piętro, pok. 406,
45-061 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 17 662, 692 451 051
Adres mailowy:
opole@szansadlaniewidomych.org
Adres strony internetowej:
www.szansadlaniewidomych.org

Realizowane zadania:
• Pomoc dla różnych grup społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościom i 
ich rodzinom, rodzinom wielodzietnym, dzieciom i młodzieży w przezwyciężaniu 
trudnych sytuacji, powodujących poczucie izolacji społecznej.

• Przeprowadzanie projektów edukacyjnych dla różnych grup społecznych.

• Działania na rzecz integracji społecznej.

Realizowane zadania:
• Przygotowywanie i kształcenie kadr pomagających osobom niewidomym i 
słabowidzącym w zakresie edukacji, rehabilitacji, integracji społecznej.

• Promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa osób niewidomych i 
słabowidzących pozostających bez pracy lub zagrożonych utratą pracy.

• Promowanie, wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki wśród 
osób niewidomych i słabowidzących oraz sportu i turystyki.

• Ochrona praw, działalność na rzecz przestrzegania praw osób 
niepełnosprawnych.

https://drive.google.com/file/d/1Rip8mRFMSYVIa4hQoYU5r1JV191-llXW/view?usp=sharing
http://www.szansadlaniewidomych.org


Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Opole przeznaczonych na realizację
zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

79

Opolski Klub Sportowo-Turystyczny
Niewidomych i Słabowidzących CROSS

Adres:
ul. ul Telesfora 2/16
45-339 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 83 990, 603 271 603
Adres mailowy:
rena.tomasz1@gmail.com
Adres strony internetowej:
www. cross-opole.pl

Realizowane zadania:
• Rozwijanie i organizacja powszechnej kultury fizycznej, sportu, rehabilitacji, 
turystyki i czynnego wypoczynku w środowisku osób niepełnosprawnych ze 
schorzeniami narządu wzroku.

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział w Opolu

Adres:
ul. Grunwaldzka 1
45-054 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 43 424
Adres mailowy:
pzerii.opole@wp.pl
Adres strony internetowej:
www.facebook.com/pzeriiopole

https://drive.google.com/file/d/1cFPyne6K1eKkXTFbn5YO2O0tXxZrit3w/view?usp=sharing
http://www. cross-opole.pl
https://drive.google.com/file/d/1uhl84CfcXmhP0Nv6wKPhvkrxAB8h8r_f/view?usp=sharing
http://www.facebook.com/pzeriiopole
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Polski Związek Głuchych
Oddział w Opolu

Adres:
ul. 1 Maja 21
45-068 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 43 587, 794 148 687
Adres mailowy:
biuro@pzgopole.pl
Adres strony internetowej:
www.pzgopole.pl

Realizowane zadania:
• Zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów i dążenie do poprawy ich warunków 
socjalno - bytowych.

• Wspomaganie aktywności kulturalnej oraz uczestnictwa w życiu społecznym 
osób starszych i z niepełnosprawnością.

Realizowane zadania:
• Zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wada słuchu dla zapewnienia im 
pomocy we wszystkich sprawach życiowych.

• Utrzymanie tożsamości środowiska osób niesłyszących.

• Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym 
słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących.

• Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i 
społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin.

• Propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji 
osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań 
zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu.

https://drive.google.com/file/d/1bwEGskGcF9GxxC06uwD0XSS0mTZtf9Yn/view?usp=sharing
http://www.pzgopole.pl
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Polski Związek Niewidomych
Okręg Opolski

Adres:
ul. Kościuszki 25/1
45-063 Opole
Telefon kontaktowy:
77 44 26 115, 795 155 518
Adres mailowy:
pzn_opole@op.pl
Adres strony internetowej:
www.pzn.opole.pl

Realizowane zadania:
• Prowadzenie poradnictwa i udzielanie informacji: osobom niewidomym na 
temat rehabilitacji, leczenia, zatrudnienia, przepisów prawnych, zaopatrzenia 
w specjalistyczny sprzęt oraz rozwiązywanie różnych problemów życiowych; 
rodzicom, opiekunom i specjalistom w zakresie: wychowywania oraz kształcenia 
dzieci niewidomych i niedowidzących.

• Szkolenie nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz instruktorów rehabilitacji i 
innych specjalistów pracujących z osobami niewidomymi i na ich rzecz.

• Organizacja szkoleń indywidualnych i grupowych z zakresu nauki Braille’a, 
usprawnienia widzenia, samodzielnego i bezpiecznego poruszania się oraz 
wykonywania czynności życia codziennego, bezwzrokowej obsługi komputera.

• Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i dorosłych.

https://drive.google.com/file/d/1N0HoTXiNFze6SZE9VZDLwZOqL0RsNMnH/view?usp=sharing
http://www.pzn.opole.pl
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Stowarzyszenie MIR – Manufaktura
Inicjatyw Różnorodnych

Adres:
ul. Średnia 3,
46-070 Ochodze
Telefon kontaktowy:
784 934 707
Adres mailowy:
mir.inicjatywy@gmail.com
Adres strony internetowej:
www.mir-inicjatywy.org.pl

Realizowane zadania:
• Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w szczególności ze względu na płeć, 
niepełnosprawność, wiek, wyznanie, status społeczny i ekonomiczny, pochodzenie 
etniczne i narodowe i orientację psychoseksualną.

• Upowszechnianie praw kobiet i mężczyzn oraz działalność na rzecz równych 
praw różnych grup społecznych w tym osób z niepełnosprawnością.

• Prowadzenie warsztatów zwiększających kompetencje społeczne osób ze 
spektrum autyzmu

https://drive.google.com/file/d/1Gnbsd_oyE2fbL2JsQt4BXsZloyxgrKTQ/view?usp=sharing
http://www.mir-inicjatywy.org.pl
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Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
Środowiska Lokalnego „Chciej Chcieć”

Adres:
ul. Tysiąclecia 11
45-420 Opole
Telefon kontaktowy:
793 174 007
Adres mailowy:
agnieszka-ponikowska@wp.pl
Adres strony internetowej:
www.chciejchciec.pl

Realizowane zadania:
• Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz osób wykluczonych 
społecznie.

• Działania w zakresie polityki senioralnej.

• Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

TRISO – Opolskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21

Adres:
ul. 1-go Maja 9, pok. 93
45-068 Opole
Telefon kontaktowy:
500 611 595
Adres mailowy:
kontakt@triso.eu
Adres strony internetowej:
www.triso.eu

https://drive.google.com/file/d/1bzP40RNV_iZQhQAZzZigLwKjZ0EX9fQa/view?usp=sharing
http://www.chciejchciec.pl
https://drive.google.com/file/d/1OiNpdKfy_xA6wPUU81TGOzXnCxRa9A22/view?usp=sharing
http://www.triso.eu
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Wojewódzkie Towarzystwo Walki
z Kalectwem w Opolu

Adres:
ul. Św. Wojciecha 5,
46-020 Opole
Telefon kontaktowy:
77 45 39 675
Adres strony internetowej:
www.wtwzk.opole.pl
www.facebook.com/WTWzK

Realizowane zadania:
• Świadczenie pomocy dzieciom i dorosłym z trisomią 21 i ich rodzinom w 
zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, udziału w kulturze, rekreacji i 
integracji ze środowiskiem oraz zabezpieczenie potrzeb medialnych.

Realizowane zadania:
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

• Pomoc organizacyjna i materialna w pokonywaniu trudności życiowych.

• Działania na rzecz likwidacji barier i ograniczeń uniemożliwiających osobom 
z niepełnosprawnością pełne uczestnictwo w życiu społecznym, gospodarczym 
i rodzinnym.

• Organizacja turnusów, zjazdów, konferencji, konkursów, wystaw, pokazów, 
odczytów itp.

• Organizowanie imprez dla osób niepełnosprawnych i osób w starszym wieku 
w dziedzinach kultury, sportu, rekreacji i turystyki.

• Pomoc w uzyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego dla osób 
niepełnosprawnych.

https://drive.google.com/file/d/1YyB5UyteFKHATyhbXziav8UkW40ipdq3/view?usp=sharing
http://www.wtwzk.opole.pl
http://www.facebook.com/WTWzK



