powiatowe centrum pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 5
tel./fax 46 814-57-60
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 16.00, wtorek 8.00 - 17.00, piątek 8.00 - 15.00
e-mail: pcpr@powiatrawski.pl
zakres działań: dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie działania
warsztatów terapii zajęciowej, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych, realizacja programów celowych PFRON
powiatowy urząd pracy
Powiatowy Urząd Pracy
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. 1 Maja 1 A
tel. 46 814-40-51, 814-45-18
fax 46 814-35-34
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: lorm@praca.gov.pl
strona internetowa: pup.rawamazowiecka.ibip.pl
zakres działań: rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - finansowanie wydatków
na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i nie pozostających w zatrudnieniu, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, zwrot kosztów poniesionych
przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej
wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, zakup i autoryzację
oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej, zwrot kosztów
zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy,
refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,
finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych;
udzielanie dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub
prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego; zwrot kosztów
poniesionych przez pracodawcę na szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 5
tel. 46 814-53-04 w. 111
fax 46 814-57-60
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godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 16.00, wtorek 8.00 - 17.00, piątek 8.00 - 15.00
e-mail: zoon@powiatrawski.pl
zakres działań: orzekanie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia) i stopniu
niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia), wydawanie legitymacji osoby
niepełnosprawnej, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień
placówki edukacyjne
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego
96-230 Biała Rawska
ul. Mickiewicza 22
tel./fax 46 81-59-376
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: spbiala10@wp.pl
strona internetowa: www.spbiala10.szkolnastrona.pl
zakres działań: klasy integracyjne dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 19
tel. 46 814-36-18
fax 46 814-35-32
e-mail: sp1rawa@pro.onet.pl
zakres działań: klasy integracyjne dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności
Zespół Placówek Specjalnych
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Przemysłowa 2
tel./fax 46 81-54-915
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: zps.rawamaz@interia.pl
strona internetowa: www.soswrawa.szkolnastrona.pl
zakres działań: placówka oświatowa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii dla osób z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 5
tel./fax 46 814-46-30
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: mopsrawa@interia.pl
zakres działań: przyznawanie pomocy finansowej, zapewnianie usług opiekuńczych,
kierowanie do domów pomocy społecznej, praca socjalna, współdziałanie z organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych

2

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
96-230 Biała Rawska
ul. Mickiewicza 25
tel./fax 46 815-93-51
godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30 - 15.30, środa od 7.30 - 16.30, piątek
7.30 - 14.30
e-mail: mgopsbr@wp.pl
strona internetowa: mgops.bialarawska.pl
zakres działań: przyznawanie pomocy finansowej, zapewnianie usług opiekuńczych,
kierowanie do domów pomocy społecznej, praca socjalna, współdziałanie z organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
96-214 Cielądz
Cielądz 59
tel./fax 46 815-31-11
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 -16.00
e-mail: gops@cieladz.pl
zakres działań: przyznawanie pomocy finansowej, zapewnianie usług opiekuńczych,
kierowanie do domów pomocy społecznej, praca socjalna, współdziałanie z organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Konstytucji 3 Maja 32
tel./fax 46 814-39-08
godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00 - 16.00, środa 8.00 - 17.00, piątek
8.00 - 15.00
e-mail: info@rawam.ug.gov.pl
zakres działań: przyznawanie pomocy finansowej, zapewnianie usług opiekuńczych,
kierowanie do domów pomocy społecznej, praca socjalna, współdziałanie z organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
96-232 Regnów
Regnów 59
tel./fax 46 813-16-63
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gopsregnow@poczta.onet.pl
zakres działań: przyznawanie pomocy finansowej, zapewnianie usług opiekuńczych,
kierowanie do domów pomocy społecznej, praca socjalna, współdziałanie z organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
96-206 Sadkowice
Sadkowice 53
tel./fax 46 815-68-92
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
gopssadkowice@poczta.onet.pl

3

zakres działań: przyznawanie pomocy finansowej, zapewnianie usług opiekuńczych,
kierowanie do domów pomocy społecznej, praca socjalna, współdziałanie z organizacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
warsztat terapii zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Miła 2
tel. 46 814-06-25, 664-477-095
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
e-mail: wtzrawa@o2.pl
strona internetowa: www.wtzrawa.pl
adresaci: osoby ze wskazaniami do uczestnictwa w warsztacie
zakres działań: realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające
do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędne do możliwie
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku
organizacje pozarządowe
Fundacja Obudźmy Nadzieję
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Solidarności 2a
tel. 46 814-64-34
tel. 506-188-595
godziny pracy: poniedziałek - piątek 10.00 - 14.00
e-mail: obudzmynadzieje@vp.pl; m.walendziak@op.pl
adresaci: osoby ciężko chore, samotne i wymagające troskliwej opieki
zakres działań: wspieranie rozwoju medycyny paliatywnej, leczenia bólu i rehabilitacja,
pomoc osobom ciężko chorym, samotnym i wymagającym troskliwej opieki
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 5
tel. 46 814-37-57
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
adresaci: osoby potrzebujące wsparcia materialnego i usług opiekuńczo - gospodarczych
zakres działań: usługi opiekuńczo - gospodarcze dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Krakowska 6 C
tel. 605-071-655
godziny pracy: wtorek, piątek 9.00 - 13.00
adresaci: emeryci, renciści i inwalidzi
zakres działań: zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów dla poprawy warunków
socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym, organizowanie życia
kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentowanie osób zrzeszonych w związku
oraz popularyzowanie ich problemów w społeczeństwie
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Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy
96-206 Sadkowice
(budynek starego przedszkola)
godziny pracy: czwartek 15.00 - 18.00
adresaci: emeryci, renciści i inwalidzi
zakres działań: zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów dla poprawy warunków socjalnobytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym, organizowanie życia kulturalnego
emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentowanie osób zrzeszonych w związku oraz
popularyzowanie ich problemów w społeczeństwie
Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 5
tel. 46 815-46-77
godziny pracy: piątek 10.00 - 12.00
adresaci: osoby niewidome i słabo widzące posiadające orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, a w przypadku
dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności
zakres działań: społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych,
ekonomicznych i społecznych osób niewidomych i słabo widzących oraz przeciwdziałanie ich
dyskryminacji; Koło organizuje dla swych członków spotkania okolicznościowe
i informacyjne, wycieczki, turnusy rehabilitacyjne i szkoleniowe; działalność Koła
nastawiona jest na wspieranie osób niewidomych i niedowidzących i ich rodzin
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 5
tel. 603-665-128
godziny pracy: poniedziałek 11.00 - 13.00
adresaci: osoby chore na cukrzycę, rodzice dzieci chorych na cukrzycę, osoby pracujące
na rzecz chorych
zakres działań: integrowanie środowiska chorych, opieka i pomoc dla tych osób,
reprezentowanie i ochrona interesów członków Stowarzyszenia, rozwiązywanie trudnych
problemów zdrowotnych i bytowych
Rawskie Stowarzyszenie Amazonek
ul. Zwolińskiego 7
96- 200 Rawa Mazowiecka
tel. 503-672-504
godziny pracy: w każdy drugi wtorek miesiąca 15.00 - 17.00
Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl. Wolności 1
tel. 46 814-46-31 w. 22
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 16.00, wtorek 8.00 - 17.00, piątek 8.00 - 15.00
e-mail: br@powiatrawski.pl
osoba do kontaktu - Tomasz Góraj
adresaci: osoby niepełnosprawne bez względu na rodzaj niepełnosprawności
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zakres działań: inicjowanie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury,
sportu, zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych; prowadzenie Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej
Stowarzyszenie Hospicjum
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Tomaszowska 10
tel./fax 46 814-58-59
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
e-mail: pdoh@op.pl
strona internetowa: www.hospicjumrawa.pl
adresaci: osoby terminalnie chore oraz ich rodziny
zakres działania: udzielanie pomocy medycznej oraz wsparcia psychologicznego i moralnego
osobom terminalnie chorym, a także wspieranie rodzin tych osób
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”
96-200 Rawa Mazowiecka
ul. K. Wielkiego 9/4
tel. 503-327-600, 728-309-277
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
e-mail: info@dobrodzieci.pl
strona internetowa: dobrodzieci.pl
adresaci: osoby niepełnosprawne z różnymi rodzajami niepełnosprawności posiadające
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne, ich rodzice i opiekunowie
zakres działań: wszelkie działania służące wspieraniu osób niepełnosprawnych, ich rodziców
i opiekunów, a w szczególności: rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin osób
niepełnosprawnych, prowadzenie działań na rzecz świadomości społecznej wobec potrzeb osób
niepełnosprawnych, prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowanie turnusów
rehabilitacyjnych, imprez okolicznościowych, instruktażowych, organizowanie i prowadzenie
ośrodków i placówek o charakterze rehabilitacyjno-wychowawczym dla dzieci
niepełnosprawnych i osób dorosłych, niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza
pomocy organizacyjnej, prawnej, socjalnej
środowiskowy dom samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy
96-230 Biała Rawska
ul. Mickiewicza 25
tel./fax 46 815-93-81
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: sdsbr@wp.pl
strona internetowa: sdsbialarawska.pl
zakres działań: placówka pobytu dziennego dla osób psychicznie chorych
zakład aktywności zawodowej
Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej
prowadzony przez Rawsko-Bialską Spółdzielnię Socjalną ,,Nadzieja i Praca”
96-200 Rawa Mazowiecka
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ul. Katowicka 24E
tel. 46 814-26-19
tel. 506-044-858
strona internetowa: zaz.spoldzielniarawa.pl
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