powiatowe centrum pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Sadowa 6 A
tel./fax 42 719-09-53
godziny pracy: poniedziałek środa, czwartek 8.00 - 16.00, wtorek 8.00 - 17.00, piątek 8.00 15.00
e-mail: pcpr@powiat.zgierz.pl
strona internetowa: www.pcpr.powiat.zgierz.pl
tel. 42 719-06-33 dział ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
osoby do kontaktu - Mariola Szczepańska, Beata Szafarz, Ilona Mikłaszewicz
powiatowy urząd pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Barona 10
tel. 42 716-49-41
fax 42 717-41-60
godziny przyjmowania interesantów: poniedziałek - piątek 7.45 - 15.15
e-mail: lozg@praca.gov.pl
strona internetowa: www.pupzgierz.pl
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
92-318 Łódź
Al. Piłsudskiego 133 D
tel. 42 674-48-34
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00, wtorek 9.00 - 17.00
placówki edukacyjne
Miejskie Przedszkole Nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Łęczycka 4
tel. 42 276-40-16, 712-15-38
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 13.00
e-mail: sercadwa@wikom.pl
strona internetowa: www.sercadwa.wikom.pl
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia oraz rehabilitacji,
wszechstronna opieka fachowców (m.in. psychologa, logopedy), specjalistyczne zajęcia
edukacyjne, zajęcia otwarte dla rodziców, wyjścia do kin i teatrów, organizacja przyjęć
okolicznościowych dla dzieci, wycieczki
Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością, aktywnie
współpracuje z Fundacją "Dr Clowna", w której terapeuci z zastosowaniem terapii śmiechem,
pracują w polskich szpitalach dziecięcych oraz placówkach specjalnych
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Miejskie Przedszkole Nr 3 Integracyjne z oddziałami specjalnymi
95-100 Zgierz
ul. Mielczarskiego 26
tel. 42 716-26-72
godziny pracy: poniedziałek - piątek 6.30 - 17.00
e-mail: mp3zgierz@tlen.pl
strona internetowa: www.mp3.zgierz.pl
adresaci: dzieci z terenu miasta Zgierza
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie oddziału
specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną i autyzmem, prowadzenie 4 oddziałów
integracyjnych umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym funkcjonowanie w jednej
grupie z dziećmi zdrowymi poprzez udział we wszystkich zajęciach grupowych, realizowanie
programu zgodnego z ich możliwościami rozwojowymi oraz wsparcie rozwoju dzieci w toku
indywidualnej rewalidacji, opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych dostosowanych szczegółowo do indywidualnych potrzeb i możliwości
rozwojowych dziecka zapewnienie terapii pedagogicznej, logopedycznej, usprawniania
ruchowego, prowadzenie zajęć w ramach programu Wczesne Wspomaganie Rozwoju
Dziecka na podstawie opinii wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
Poszczególne sale edukacyjne i zajęć terapeutycznych są przystosowane do specyfiki
i potrzeb placówki. Baza materiałowa jest systematycznie wzbogacana
Przedszkole posiada tytuł Krajowego Lidera Integracji przyznany w 2004 r. przez Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Rzecznika Praw Dziecka
„za szczególne osiągnięcia we wspieraniu dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny
w środowisku lokalnym”
Placówka należy do „Sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie” (program ekologiczny,
program antynikotynowy, międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
Przedszkole prowadzi corocznie DNI BEZPŁATNEJ DIAGNOZY (logopedycznej,
psychologicznej, pedagogicznej, ruchowej) dla dzieci z terenu miasta Zgierza i powiatu
w ramach akcji wczesnego wykrywania nieprawidłowości rozwojowych
Rodzice mogą uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie wysoko kwalifikowanych pedagogów
i specjalistów (pielęgniarki, nauczycieli, pedagogów specjalnych, psychologa, logopedy,
fizjoterapeuty) oraz w razie potrzeby aktywnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
z dzieckiem
Przedszkole jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Miejskie Przedszkole Nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Dubois 10
tel./fax 42 716-57-49
e-mail: slonecznydom@interia.pl
strona internetowa: www.mp9zgierz.wikom.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 6.30 - 17.00
adresaci: dzieci z terenu miasta Zgierza
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, zapewnienie rehabilitacji
w zakresie logopedii, usprawniania ruchowego, pomoc pedagogiczna dla rodziców
i nauczycieli, dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych dziecka
Przedszkole nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
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Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi
95-035 Ozorków
ul. T. Kościuszki 27
tel./fax 42 710-31-77
godziny pracy: poniedziałek - piątek 6.30 - 16.30
e-mail: pm2ozorkow@interia.pl
strona internetowa: www.wikom.pl/pm2ozorkow
adresaci: uczniowie z terenu miasta Ozorkowa, do przedszkola uczęszczają dzieci z różnymi
typami niepełnosprawności m.in. z zespołem Downa, dziecięcym porażeniem mózgowym,
przepukliną oponowo - rdzeniową, z dysfunkcją narządów ruchu, dzieci głuche i przewlekle
chore
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia oraz rehabilitacji;
prowadzenie oddziału specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym, z zaburzeniami rozwojowymi, zapewnienie pomocy
psychologiczno - pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych, korekcyjnokompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i terapeutycznych, zapewnienie
porad i konsultacji
Przedszkole jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Przedszkole Samorządowe
95-010 Stryków
ul. Targowa 4
tel./fax 42 719-80-87
godziny pracy: poniedziałek - piątek 6.00 - 17.00
e-mail: przedszkole_targowa4@op.pl
adresaci: dzieci z terenu miasta i gminy Stryków
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie zajęć
w zakresie logopedii, prowadzenie zajęć w zakresie wczesnego wspomagania terapii
pedagogicznej
Przedszkole jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Szkoła Podstawowa im. 24 lutego 1863 Roku
95-010 Stryków
Dobra
ul. Witanówek 8
tel./fax 42 719-87-24
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 16.00
e-mail: spdobra@zeto.pl
strona internetowa: www.spdobra.strykow.pl
adresaci: uczniowie z terenu gminy Stryków
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, dostosowanie wymagań
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zajęcia korekcyjne
dla uczniów z wadami postawy, zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy,
możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego, pomoc pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli
w szkole dla ucznia niepełnosprawnego dyrektor powołuje zespół składający się z
nauczycieli, wychowawców i specjalistów, który opracowuje program edukacyjno terapeutyczny, w którym zawarte są formy pomocy oraz wymiar godzin dla indywidualnego
ucznia
Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
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Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby
95-011 Bratoszewice
Koźle 65
tel./fax 42 719-89-09
godziny pracy: poniedziałek - piątek 6.45 - 15.00
e-mail: kozle_szkola@wp.pl
adresaci: uczniowie z terenu gminy Stryków
realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, zajęcia logopedyczne, zajęcia
psychologiczno - pedagogiczne, gimnastyka korekcyjna
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie
95-010 Stryków
Niesułków 52
tel./fax: (42) 719-70-14
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.30
e-mail: spniesulkow@o2.pl
adresaci: uczniowie z terenu gminy Stryków
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia
Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Głownie
95-015 Głowno
Pl. Reymonta 2
tel. 42 719-10-13
godziny pracy: poniedziałek- piątek 8.00- 16.00
e-mail: sp1glowno@interia.pl
strona internetowa: www.sp1glowno.4web.pl
adresaci: uczniowie z terenu miasta Głowna
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, placówka realizuje
program „Indywidualizacja procesu nauczania” w zakresie zajęć logopedycznych, zajęć
korekcyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wł. Jagiełły
95-010 Stryków
ul. Warszawska 39
tel./fax: (42) 719-80-05
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00
e-mail: sp1strykow@tlen.pl
strona internetowa: www.spnr1.pl
adresaci: uczniowie z terenu gminy Stryków
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, nauczanie indywidualne
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia logopedyczne, zajęcia
terapeutyczne w grupie rówieśniczej
Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. J. Piłsudskiego 1
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tel. 42 716-26-50
fax 42 716-38-91
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00
e-mail: sp1@miasto.zgierz.pl
strona internetowa: www.sp1.miasto.zgierz.pl
adresaci: uczniowie z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie klas
integracyjnych na każdym poziomie edukacyjnym, w których naukę pobierać mogą, obok
dzieci zdrowych, dzieci z zaburzeniami rozwoju, posiadające orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zapewnienie
rehabilitacji w zakresie logopedii oraz usprawniania ruchowego, dodatkowo uczniowie mogą
uczestniczyć w zajęciach usprawniających tj.: gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych
w Centrum Komputerowej Diagnozy i Terapii, Terapii Stymulacji Audio-PsychoLingwistycznej metodą Tomatisa, rehabilitacji leczniczej, terapii integracji sensorycznej,
rytmiki, zajęć psychologicznych, zabaw świetlicowych
Szkoła bierze udział w kampanii Szkoła bez przemocy, wszyscy uczniowie klas
I – III objęci są programem edukacyjnym Zdobywamy odporność uczniowie klas III
uczestniczą w akcji edukacyjnej Bezpieczna energia
w szkole odbywają się cykliczne zajęcia dotyczące zjawiska cyberprzemocy realizowane
we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje
w klasach integracyjnych pracuje jednocześnie dwóch pedagogów: nauczyciel prowadzący
i nauczyciel wspierający rozwój dziecka, zadaniem nauczyciela wspierającego jest
dostosowanie metod pracy do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka
niepełnosprawnego, prowadzenie bądź organizowanie różnego rodzaju form pomocy
psychologicznej oraz zajęć rewalidacyjnych, działania obu pedagogów wzajemnie się
uzupełniają i wpływają korzystnie na zaspokojenie potrzeb wszystkich uczniów w klasie,
treści programowe wbudowane są w indywidualne programy terapii dzieci z zaburzeniami
rozwojowymi, które konstruuje się w oparciu o diagnozę funkcjonalną dziecka, badania
i obserwacje psychologiczne, pedagogiczne i medyczne oraz wywiad z rodzicami
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Głownie
95-015 Głowno
ul. Andersa 37
tel./fax 42 719-10-25
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: sp2glowno2@wp.pl
strona internetowa: www.sp2glowno.szkoly.lodz.pl
adresaci: uczniowie z terenu miasta Głowna
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach, posiada podjazd
i windę dla wózków
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Głownie
95-015 Głowno
ul. Karasicka 35
tel. 42 719-10-38
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 18.00
e-mail: sp3glowno@op.pl
strona internetowa: www.sp3glowno.edupage.org
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adresaci: uczniowie z terenu miasta Głowna
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia
Szkoła należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, wspiera akcje i programy
profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży poprzez udział i liczne pogadanki
organizowane w celu zapobiegania niepełnosprawności, w organizacji szkoły, programach
nauczania i planach edukacyjnych uwzględnia się zagadnienia integracyjne dzieci i młodzieży
Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
w Ozorkowie
95-035 Ozorków
ul. Średnia 30
tel./fax 42 710-31-80
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
e-mail: sp4ozorkow@interia.pl
strona internetowa: www.sp4ozorkow.pl
adresaci: uczniowie z terenu miasta Ozorków
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie oddziałów
integracyjnych, prowadzenie zajęć terapeutycznych, rozwijających uzdolnienia, dydaktycznowyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie – Skłodowskiej
w Ozorkowie
95-035 Ozorków
ul. Konarskiego 2 (klasy I- III)
ul. Cegielniana 25 (klasy IV - VI)
tel. 42 710-31-72
tel./fax 42 710-31-84
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 17.00
e-mail: sp5ozorkow@op.pl
strona internetowa: www.sp5.crissnet.pl
adresaci: uczniowie z terenu miasta Ozorkowa
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie oddziałów
integracyjnych oraz zajęć terapeutycznych, rozwijających uzdolnienia, dydaktycznowyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych
Szkoła jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach
Szkoła Podstawowa Nr 10 w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Ozorkowska 68/70
tel./fax 42 716-47-09
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.30
e-mail: sp10zgierz@interia.pl
strona internetowa: sp10.miasto.zgierz.pl
adresaci: uczniowie z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, dostosowanie wymagań
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, pomoc pedagogiczna
dla rodziców nauczycieli i uczniów
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
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Szkoła Podstawowa w Chociszewie Szkoła Filialna w Parzęczewie
95-045 Parzęczew
ul. Parkowa 6
tel./fax 42 718-60-91
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00
e-mail: spparzeczew@wp.pl
strona internetowa: www.sp-parzeczew.com
adresaci: uczniowie z terenu gminy Parzęczew
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Rudzie Bugaj
95-070 Aleksandrów Łódzki
Ruda Bugaj 54
tel./fax 42 712-10-92
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: spruda@szkoly.lodz.pl
strona internetowa: www.spruda.szkoly.lodz.pl
adresaci; uczniowie z terenu gminy Aleksandrów Łódzki
zakres działań: edukacja, opieka i wychowanie uczniów niepełnosprawnych wsparcie i pomoc
dla rodziców uczniów niepełnosprawnych, prowadzenie oddziałów integracyjnych, gdzie
m.in. uczą się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
autyzmem, niedowidzeniem, zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, zapewnienie
indywidualnej pomocy i wsparcia w realizacji działań edukacyjno - terapeutycznych przez
nauczyciela specjalistę (nauczyciel wspierający), który jest zatrudniony w każdej klasie
integracyjnej, zapewnienie zajęć specjalistycznych w postaci logopedii, terapii pedagogicznej,
rewalidacji, zajęć z psychologiem, gimnastyki korekcyjnej, konsultacje, porady i warsztaty
dla rodziców uczniów niepełnosprawnych, pomoc w uzyskiwaniu pomocy materialnej,
kontakty z MOPS, udzielanie dofinansowania do zakupu podręczników oraz opiniowanie
wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych, nieodpłatne dożywianie uczniów na terenie
szkoły oraz przekazywanie paczek żywnościowych dla ich rodzin, zajęcia opiekuńczo wychowawcze (pomoc w odrabianiu lekcji, integrowanie dzieci, zajęcia profilaktyczne, gry
i zabawy) odbywające się po zajęciach lekcyjnych w ramach działania świetlicy
środowiskowej
Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Musierowicza 2
tel./fax 42 716-27-67
e-mail: gim1@miasto.zgierz.pl
strona internetowa: www.gim1.miasto.zgierz.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
adresaci: uczniowie z terenu miasta Zgierza
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie oddziałów
klasowych ogólnych, bez profilów, tworzenie programów pomocy dla uczniów z problemami
w nauce na podstawie orzeczeń i opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
dostosowywanie programów nauczania dla uczniów ze specyficznymi potrzebami w nauce
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w Gimnazjum nr 1 w Zgierzu obok młodzieży pełnosprawnej, uczy się młodzież
niepełnosprawna w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami niewymagającymi
dostosowania budynku
Szkoła posiada siłownię, młodzież korzysta z basenu znajdującego się przy jednym
ze zgierskich gimnazjów oraz obiektów ORLIKA, placówka posiada również bibliotekę,
kuchnię i stołówkę, w której wydawane są posiłki dla uczniów
Szkoła nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ozorkowie
95-035 Ozorków
ul. Lotnicza 1
tel. 42 710-31-53 710-31-54
fax 42 710-31-55
e-mail: sekretariat@gimnazjum.ozorkow.pl
strona internetowa: www.gimnazjum.ozorkow.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
adresaci: uczniowie z terenu miasta Ozorkowa
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie oddziałów
integracyjnych oraz zajęć terapeutycznych, rozwijających uzdolnienia, dydaktycznowyrównawczych
Gimnazjum jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza
95-100 Zgierz
ul. Bolesława Leśmiana 1
tel./fax 42 716-54 -50
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 15.30
e-mail: gim3@miasto.zgierz.pl
strona internetowa: www.gim3.miasto.zgierz.pl
adresaci: uczniowie z terenu miasta i gminy Zgierz
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie oddziałów
integracyjnych dla dzieci z orzeczeniami, zajęcia rewalidacyjne w zakresie usprawniania
ruchowego, zajęcia wyrównawcze, pomoc pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli,
dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
uczniów szkoły
Placówka bierze udział w programie „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i programach promujących
zdrowy tryb życia realizowanych we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem
Sanitarnym w Zgierzu, jest współorganizatorem Regionalnego Przeglądu Twórczości
Teatralno - Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana”, wspiera akcje i programy
profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży poprzez udział w warsztatach i licznych
pogadankach organizowanych w celu zapobiegania niepełnosprawności i uzależnieniom
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Gimnazjum w Parzęczewie
95-045 Parzęczew
ul. Południowa 1b
tel./fax 42 718-65-70
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00
e-mail: gimnazjumwparzeczewie@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.gimnazjum-parzeczew.pl
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adresaci: uczniowie z terenu gminy Parzęczew
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia
Gimnazjum jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół Nr 1 im. prof. R.A. Cebertowicza
95-015 Głowno
ul. Kopernika 24/26
tel./fax 42 719-07-88
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: szkola@cebertowicz.com.pl
strona internetowa: www.cebertowicz.com.pl
adresaci: uczniowie z terenu powiatu zgierskiego, łowickiego oraz brzezińskiego
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, pomoc pedagogiczną
dla uczniów, pomoc pedagogiczną dla rodziców i nauczycieli, dostosowanie wymagań
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, placówka wspiera akcje
i programy edukacyjne dla uczniów, uwzględnia zagadnienia integracyjne w organizacji szkoły
Zespół Szkół jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Strykowie
- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Gimnazjum Nr 1
95-010 Stryków
ul. Targowa 21
tel./fax 42 719-81-44
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.45
e-mail: zs1strykow@vp.pl
strona internetowa: zs1strykow.edupage.org
adresaci: uczniowie z terenu miasta i gminy Stryków
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie rehabilitacji
w zakresie logopedii
Zespół Szkół jest częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół Nr 1 im. J.S. Cezaka w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Długa 89/91
tel. 42 715-07-44
fax 42 715-07-34
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl
strona internetowa: www.ekonomik.miasto.zgierz.pl
adresaci: uczniowie z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie liceum
ogólnokształcącego z oddziałami integracyjnymi, pomoc pedagogiczna dla rodziców
i nauczycieli, dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych uczniów
Szkoła realizuje: ogólnopolski program „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” oraz program
profilaktyczny „Szkoła bez przemocy”, posiada certyfikat jakości „Szkoła przedsiębiorczości”
oraz Certyfikat uczestnictwa w projekcie „Program nauczania pierwszej pomocy
przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” realizowany przez
Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, należy do
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Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, ponadto
współpracuje ze Stowarzyszeniami zajmującymi się profilaktyką uzależnień wśród
młodzieży, Fundacją „Dar Serca”, Fundacją „Twój Poranek” oraz Mazowieckim Centrum
Profilaktyki Uzależnień
Uczniowie biorą udział w akcjach związanych z wolontariatem we współpracy z Hospicjum
Jana Pawła II w Zgierzu, Domem Pomocy Społecznej w Zgierzu, Fundacją „Gajusz” hospicjum dla dzieci w Łodzi
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół Nr 2
- Szkoła Podstawowa im. Ks. Idziego Radziszewskiego
- Gimnazjum Nr 2
95-011 Bratoszewice
ul. Łódzka 30
tel./fax 42 719-89-16
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00
e-mail: zsnr2bratoszewice@wp.pl
adresaci: uczniowie z terenu gminy Bratoszewice
zakres działań: udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej, ochrona
zdrowia, umożliwienie rozwoju społecznego oraz zdobycia wiedzy i umiejętności,
wyrównywanie szans edukacyjnych, integrowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych,
prowadzenie zajęć grupowych, zapewnienie pomocy logopedycznej, psychologicznej
i pedagogicznej; w placówce jest powołany zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Zespół Szkół jest częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mąkolicach
- Przedszkole
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
95-015 Głowno
Mąkolice
tel./fax 42 719-55-45
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: zspmakolice@gmail.com
strona internetowa: www.zspmakolice.szkoly.lodz.pl
adresaci: uczniowie z terenu gminy Głowno
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, Zespół stanowi centrum,
w którym odbywają się zajęcia lekcyjne, zajęcia wyrównawcze, kółka artystyczne, lekcje z
języków obcych, zajęcia informatyczne i gimnastyka korekcyjna
Zespół Szkół jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół im. Józefa Chełmońskiego w Popowie Głowieńskim
- Przedszkole
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
95-015 Głowno
Popów Głowieński 25
tel./fax 42 719-55-33
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: popow@szkolapopow.pl
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strona internetowa: www.szkolapopow.pl
adresaci: uczniowie z terenu gminy Głowno
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia
Zespół Szkół jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół w Lubiankowie
95-015 Głowno
Lubianków 45
tel./fax 42 719-14-85
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: splubiankow@wp.pl
strona internetowa: www.zslubiankow.pl
adresaci: uczniowie z terenu gminy Głowno
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia
Zespół Szkół jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. 3-go Maja 41
tel. 42 719-08-79
fax 42 719-08-04
godziny pracy: poniedziałek, środa, piątek 8.00 - 19.00, wtorek - czwartek 8.00 - 16.00
e-mail: sekr@staszic.zgierz.pl
strona internetowa: www.staszic.zgierz.pl
adresaci: uczniowie z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, prowadzenie działalności
dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej dla młodzieży i dorosłych, pomoc pedagogiczna
dla uczniów, rodziców i nauczycieli, dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych uczniów
Szkoła wspiera akcje i programy profilaktyczno-edukacyjne dla młodzieży, przy szkole działa
Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica, które jest organizacją
pożytku publicznego, udziela pomocy i wsparcia finansowanego osobom niepełnosprawnym
Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim
- Przedszkole Specjalne - dzieci w wieku od 4 do 6 lat, niepełnosprawne intelektualnie
w stopniu umiarkowanym i znacznym, z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz
z innymi niepełnosprawnościami o charakterze sprzężonym wzmożonej stymulacji we
wszystkich sferach rozwoju
- Szkoła Podstawowa - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym
- Szkoła Podstawowa - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- Gimnazjum - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym
- Gimnazjum - dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy - zajęcia obejmują przede wszystkim praktyczne
przygotowanie do życia; w czasie spotkań uczniowie mają możliwość zaobserwowania
swoich upodobań i nauczenia się umiejętności potrzebnych w codziennym życiu
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - o kierunkach: kucharz małej gastronomii, piekarz cukiernik, cukiernik, krawiec, fryzjer, operator maszyn w przemyśle włókienniczym o
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specjalności: dziewiarz maszynowy, szwacz dzianin, formiarz- pakowacz wyrobów
pończoszniczych
- Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze - dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie
w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Franciszkańska 14/16
tel./fax 42 712-44-67
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00
e-mail: zsaleksandrow@gmail.com
strona internetowa: www.zssaleksandrow.wikom.pl
adresaci: uczniowie z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia oraz rehabilitacji,
prowadzenie zajęć specjalistycznych, pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów,
rodziców i nauczycieli, prowadzenie zajęć rehabilitacji w zakresie rehabilitacji leczniczej
w placówce działa Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin INNA
BAJKA, we współpracy z którym placówka realizuje szereg projektów:
- „Razem - lepiej!” - zajęcia dla uczniów i rodziców z zakresu rehabilitacji społecznej
i leczniczej;
- „Nauka przez terapię” - zajęcia dla uczniów z zakresu terapii metodą EEG Biofeedback
- ,,P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się” - współpraca z koncernem Procter & Gamble
w ramach realizacji projektów ekologicznych oraz działań z zakresu rehabilitacji
Zespół Szkół jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół Specjalnych w Głownie
- Przedszkole
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 5
- Gimnazjum Specjalne Nr 3
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy kształcąca w trzyletnim cyklu pracowników
gospodarstwa domowego, posiada nową, funkcjonalną i bogato wyposażoną pracownię
gospodarstwa domowego, a także pracownię prac ręcznych i warsztat szkolny
- Zespół Rewalidacyjno - Wychowawczy dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
w stopniu głębokim
- Zespół Edukacyjno - Terapeutyczny dla dzieci autystycznych
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26
tel. 42 719-08-54
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00
e-mail: zssglowno@wp.pl
strona internetowa: www.zssglowno.nazwa.pl
adresaci: uczniowie z terenu miasta i gminy Głowno, miasta i gminy Stryków, gminy Dmosin
zakres działań: udzielanie pomocy w dziedzinie oświaty, edukacji, ochrony zdrowia oraz
rehabilitacji, w szkole działa świetlica środowiskowa od poniedziałku do piątku w godz.
15.00 - 18.00, szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie
w ostatnich latach w szkole powstało kilka nowych pracowni i obiektów sportowych,
kompletnie wyposażona jest pracownia komputerowa, plac zabaw, siłownia oraz boisko
szkolne ze sztuczną nawierzchnią
Zespół Szkół jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
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Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie
95 -035 Ozorków
ul. Tadeusza Kościuszki 27
tel./fax 42 718- 93-51
e-mail: zssozorkow@poczta.onet.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00
adresaci: uczniowie z terenu miasta i gminy Ozorków, gminy Parzęczew
zakres działań: edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi
(upośledzenie i autyzm, niedowidzenie, niedosłuch lub niesprawność ruchowa), poprzez
realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z niepełnoprawnością intelektualną na poziomie
poszczególnych etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa, gimnazjum, dla uczniów
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym również na poziomie
szkoły ponadgimnazjalnej), prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim, zapewnienie rewalidacji
w zakresie logopedii, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej
i z wykorzystaniem metod Marii Montesorii, pomoc pedagogiczno – psychologiczną
dla dzieci i rodziców
Szkoła organizuje zawody sportowe dla osób niepełnosprawnych, uczniowie również
uczestniczą w wielu imprezach integracyjnych, konkursach i zawodach organizowanych
przez inne placówki
Zespół Szkół jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie
95-035 Ozorków
ul. Słowackiego 2
tel. 42 718-93-52
fax 42 279-49-36
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: sekretariat@zsz-ozorkow.org
strona internetowa: zsz-ozorkow.org
adresaci: uczniowie z terenu powiatu zgierskiego
realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia
Zespół Szkół jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zgierzu
- Szkoła Podstawowa Nr 13 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znacznym
- Gimnazjum Nr 4 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym lub znacznym
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, o kierunkach: ogrodnik, kucharz małej gastronomii, blacharz
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną (kształcenie
w cyklu 3-letnim, w oparciu o program nauczania dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy)
- Zespoły Rewalidacyjno -Wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu głębokim
95-100 Zgierz
ul. Parzęczewska 46
tel./fax 42 715-25-67, 719-08-61
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godziny pracy: wszystkie typy szkół w placówce od godziny 8.00 - 17.00, świetlica szkolna
od godziny 7.00 - 17.00, grupy wychowawcze opieka całodobowa przez 360 dni w roku
e-mail: soswzgierz@op.pl
strona internetowa: www.soswzgierz.pl
adresaci: uczniowie z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: realizacja zadań oświaty, edukacji, ochrony zdrowia, zapewnienie rehabilitacji
w zakresie logopedii, terapii EEG Biofeedback, terapii audio lingwistycznej Tomatis,
usprawniania ruchowego, zajęć wyrównawczych oraz zajęć kompensacyjno- korekcyjnych,
wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, u których zdiagnozowano lub podejrzewa się
nieprawidłowości rozwojowe już od pierwszych sygnałów zaburzeń funkcjonowania do czasu
podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej, pomoc pedagogiczna i psychologiczna
dla rodziców i nauczycieli, dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości
psychofizycznych uczniów, prowadzenie stołówki szkolnej
w internacie przebywają dzieci i młodzież, którym sytuacja rodzinna bądź znaczna odległość
od szkoły uniemożliwiają mieszkanie we własnym domu, a pobyt jest bezpłatny, pobierane są
jedynie opłaty za wyżywienie, w niektórych przypadkach możliwe jest dofinansowanie
do wyżywienia, wychowankowie mają zapewnioną wykwalifikowaną opiekę przez 24
godziny, 7 dni w tygodniu
Ośrodek należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz wspiera akcje
i programy profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, w organizacji ośrodka, programach
nauczania, wychowania, planach edukacyjnych uwzględnia się zagadnienia integracyjne
dzieci i młodzieży oraz integrację z lokalnym środowiskiem społecznym
Ośrodek jest organizatorem wielu imprez i konkursów o zasięgu powiatowym
i wojewódzkim, np. „Marsz Patrolowy”, „Regionalny Turniej Warcabowy”, „Konkurs
Ekologiczny”, „Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Turystyczno – Krajoznawczego”, „Wojewódzkie Biegi Przełajowe”, w realizacji zadań
statutowych współpracuje z organizacjami pozarządowymi, m. in. ze Stowarzyszeniem „Bo
jesteś jeszcze Ty” oraz Stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń”
Ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Centrum Kultury Dziecka - filia nr 1 MOK w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Rembowskiego 17
tel. 509-719- 665, 503-124-638
e-mail: ckdzgierz@poczta.fm
godziny pracy: rok szkolny: poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, wakacje 8.00 - 16.00
strona internetowa: www.ckd.miasto.zgierz.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu gminy i miasta Zgierza
zakres działań: edukacja kulturalna dzieci od wieku przedszkolnego, promocja aktywności
artystycznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu zgierskiego, prezentacja i upowszechnianie
twórczości dziecięcej oraz młodzieżowej (plastyka, muzyka, teatr, taniec), promocja inicjatyw
dziecięcych i młodzieżowych, przygotowanie atrakcji dla dzieci podczas imprez miejskich,
organizacja czasu wolnego dzieciom pozostającym w mieście podczas ferii i wakacji
realizowanie bogatej oferty zajęć dla dzieci wieku przedszkolnym, w tym prowadzenie
codziennych zajęć dla grupy przedszkolaków (tanecznych, muzycznych oraz plastycznych),
prowadzenie pracowni plastycznej, modelarni, zajęć rzemiosła artystycznego dla dzieci, kółka
dramowego, warsztatów fotograficznych oraz modelarskich, organizacja ,,Bajkobrań’’ czyli
cyklicznych spotkań z teatrem dla dzieci, organizacja warsztatów rękodzielniczych oraz
familijnych dla rodziców z dziećmi w ramach Artystycznej Kuźni, prowadzenie działań
animacyjnych w przestrzeni miasta oraz placówkach z terenu miasta i gminy Zgierz
CKD jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
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Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Mielczarskiego 1
tel./fax 42 716-26-18
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 21.00, sobota 16.00 - 21.00
e-mail: mokzgierz@interia.pl
strona internetowa: www.mokzgierz.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta Zgierza
zakres działań: prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej
potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechnianie wartości kultury ogólnonarodowej,
regionalnej i środowiskowej oraz jej promocja w kraju i zagranicą, organizacja różnorodnych
form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla amatorskiego
ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizacja imprez
masowych, festynów, spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, imprez artystycznych,
rozrywkowych, wakacji i ferii w mieście, świąt miejskich, państwowych, współpraca
merytoryczna w zakresie wspólnych działań z innymi instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami o podobnych celach, koordynacja działalności kulturalnej na terenie miasta w
zakresie organizacji imprez kulturalnych, działalność filii - Centrum Kultury Dziecka
Ośrodek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach, jedyny podjazd
dla osób poruszających się na wózkach jest usytuowany w części budynku prowadzący do
kawiarni muzycznej „AGRAFKA”, gdzie znajduje się również toaleta dostosowana do osób
niepełnosprawnych
Młodzieżowy Dom Kultury
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. 1 Maja 17/19
tel./fax 42 712-02-76
godziny pracy: w formach stałych oraz świetlicowych dostosowane są do rozkładu zajęć
szkolnych tak, by umożliwiały uczestnictwo w zajęciach jak największej liczbie dzieci
i młodzieży, zajęcia stałe i świetlicowe w Młodzieżowym Dom Kultury rozpoczynać się
mogą od godziny 8.00 i kończyć się nie później niż o 21.00
e-mail: mdk_aleksandrow@wp.pl
strona internetowa: www.mdk-aleksandrow.pl
adresaci: dzieci i młodzież z terenu gminy Aleksandrów Łódzki
zakres działań: Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która
prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą i kulturalną dla dzieci i młodzieży, głównym
celem działalności MDK jest rozbudzanie i rozwijanie różnorodnych zainteresowań dzieci
i młodzieży, a także stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego
realizacja zadań odbywa się poprzez uczestnictwo w 48 formach zajęć stałych do których
należą koła: języka francuskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego, taneczne,
plastyczne,
instrumentalne, wokalne, teatralne, recytatorskie, tenisa stołowego,
komputerowe, dziennikarskie, rytmika przedszkolna, świetlica
Młodzieżowy Dom Kultury jest organizatorem: koncertów, festiwali, konkursów, spektakli
teatralnych, wystaw, warsztatów, projekcji filmowych dla szkół i przedszkoli
Placówka nie jest dostosowana potrzeb do osób poruszających się na wózkach
Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie
95-035 Ozorków
ul. Listopadowa 69 B
tel. 42 718-93-53
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godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00, sobota 8.00 - 12.00
e-mail: mdkozorkow@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.mdkozorkow.net
adresaci: mieszkańcy miasta i gminy Ozorków
zakres działań: MDK jako placówka wychowania pozaszkolnego realizuje zadania prowadząc
zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze w zakresie edukacyjnym, ekologicznym,
profilaktycznym, opiekuńczym, kulturalnym, sportowym
i rekreacyjnym, edukacji
prozdrowotnej, samorządności obywatelskiej, integracji środowisk, pokoleń i osób
niepełnosprawnych, poprzez: prowadzenie stałych form zajęć doskonalących umiejętności
i rozwijających uzdolnienia oraz pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży, organizację imprez
masowych, organizację i uczestnictwo w konkursach, przeglądach, festiwalach, prowadzenie
współzawodnictwa sportowego szkół i placówek z terenu powiatu, województwa i kraju,
organizację wypoczynku letniego i zimowego, organizację wystaw i wernisaży, organizację
kursów, warsztatów, konferencji i szkoleń dla młodzieży, nauczycieli i rodziców z placówek
powiatu, województwa i kraju, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi
ośrodkami wspierania działalności placówki, realizację programów m.in. ministerialnych
i unijnych
MDK uzyskał od Ministerstwa Edukacji Narodowej tytuł Miejsca Odkrywania Talentów.
Realizuje programy edukacji ekologicznej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska w Łodzi
MDK nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Długa 42
tel./fax 42 719-08-52
godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 8.00 - 18.00, sobota 10.00 - 14.00
e-mail: mdkzgierz@o2.pl
strona internetowa: www.mdk.miasto.zgierz.pl
adresaci: młodzież z terenu powiat zgierski
zakres działań: edukacja, wychowanie pozaszkolne, kształtowanie
i
rozwijanie
różnorodnych uzdolnień i zainteresowań wychowanków, pogłębianie wiedzy i zdobywanie
określonych umiejętności, prowadzenie szeroko rozumianej edukacji kulturalnej oraz
prowadzenie działań na rzecz integracji i wymiany międzynarodowej, prowadzenie kół
zainteresowań: plastyczne, wokalne, rytmiczne, instrumentalne, teatralne, fotograficzne,
dziennikarskie, organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów dla uczestników placówki
i dla innej młodzieży, organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym,
prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska, prowadzenie Lokalnego
Centrum Wolontariatu.
Placówka nie jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach.
w siedzibie MDK funkcjonuje Stowarzyszenie Kameleon, którego głównym celem jest
wspieranie działalności statutowej placówki
ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Długa 56
tel. 42 716-42-13
fax 42 716-65-90

16

godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00, Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych wtorek
8.00 - 18.00
przyjęcia interesantów:
- Dyrektor MOPS wtorek 10.00 - 12.00
- Kierownik Działu Pracy Socjalnej wtorek, piątek 10.00 - 14.00
- Koordynatorzy Działu Pracy Socjalnej wtorek, piątek 10.00 - 14.00
- Kierownik Działu Świadczeń - wtorek, piątek 10.00 - 14.00
e-mail: sekretariat@mopszgierz.pl
strona internetowa: www.mopszgierz.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta Zgierza
Ośrodek jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach
MOPS prowadzi Dom Dziennego Pobytu
95-100 Zgierz
ul. Cezaka 12
tel. 42 716-59 -52
Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Długa 77
tel. 42 717-45-84
- Fundusz Alimentacyjny tel. 42 715-45-89
- Dodatki mieszkaniowe tel. 42 715-30-60
- Dział Pracy Socjalnej tel. 42 717-44 -64, 716-29-06
- Zespół ds. Pomocy Rodzinie tel. 42 717-44-68
- Zespół ds. Aktywizacji Zawodowej tel. 42 716-02-33
- Psycholog tel. 42 716-42-13
- Radca Prawny tel. 42 716-42-13 bezpłatne porady dla klientów MOPS - zapisy ze
skierowaniem od pracownika socjalnego w sekretariacie MOPS ul. Długa 56
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: sekretariat@mopszgierz.pl
strona internetowa: www.mopszgierz.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta Zgierza
Filia jest częściowo dostosowana do osób poruszających się na wózkach (wejście do budynku
oraz toaleta)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
95-015 Głowno
ul. Ludwika Norblina 1
tel./fax 42 719-27-25, 719-27-09
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, wtorek 8.00 - 16.00
e-mail: sekretariat.mops@glowno.pl
strona internetowa: www.mops.glowno.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta Głowna
Ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
95-035 Ozorków
ul. Stypułkowskiego 1
tel. 42 710-31-64
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00, wtorek 9.00 - 17.00
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e-mail: mops-oz@wp.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta Ozorkowa
Ośrodek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie
95-010 Stryków
ul. Kościuszki 29
tel. 42 719-85-01
fax 42 719-98-40
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: mgops-strykow@o2.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta i gminy Stryków
Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Piotrkowska 4/6
tel. 42 712-16-11
fax: całodobowy 42 613-13-31
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00
e-mail: mops-al@wp.pl
strona internetowa: www.mops-aleksandrow.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta i gminy Aleksandrów Łódzki
W ramach działalności OPS prowadzone jest Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych
mieszczące się przy ul. Warszawskiej 10, tel.: 42 712-17-71, 276-40-22
Centrum Pomocy Rodzinie i Usług Socjalnych prowadzi ośrodek wsparcia o charakterze
dziennym jest to Dom Dziennego Pobytu ,,Wrzos’’, jadłodajnię dla osób i rodzin, Ośrodek
Interwencji Kryzysowej, w skład którego wchodzą: Hotel dla matek z dziećmi i osób
chroniących się przed przemocą domową, czynny całą dobę, noclegownię dla osób
bezdomnych prowadzoną w okresie zimowym od 01.11. do 31.03. każdego roku, punkt
konsultacyjno-informacyjny, w którym świadczone są porady na temat możliwości
rozwiązywania problemu alkoholowego, przemocy w rodzinie i dla osób w kryzysie
Ośrodek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie
95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. 42 719-26-46
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gops.glowno@vp.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu gminy Głowna
Ośrodek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie
95-035 Ozorków
ul. Wigury 14
tel. 42 277-14-51
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: jerzak@ops-ozorkow.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu gminy Ozorków
Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parzęczewie
95-045 Parzęczew
ul. Południowa 1a
tel. 42 718-66-16
fax 42 718-66-41
godziny pracy: poniedziałek- piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gopsparzeczew@wp.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu gminy Parzęczew
Obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Łęczycka 4
tel. 42 716-65-53, 716-25-15
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: gops@gmina.zgierz.pl
strona internetowa: www.gmina.zgierz.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu gminy Zgierz
Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
warsztaty terapii zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Fundację Osób Społecznie Aktywnych
F.O.S.A.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Rąbień AB 59
tel./fax 42 712-19-96
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: wtzrobien@wp.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego i m. Łodzi
zakres działań: terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowni plastycznej, wikliny, haftu
i tkania, gospodarstwa domowego, ceramicznej
Warsztat jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu Ludzi Cierpiących
na Padaczkę - Oddział Łódzki w Ozorkowie
95-035 Ozorków
ul. Kościuszki 31
tel./fax 42 277-17-73
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: biuro@pslcnp.pl
strona internetowa: www.pslcnp.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: Stowarzyszenie prowadzące WTZ ma status organizacji pożytku publicznego,
placówka posiada samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość
skorzystania z porad specjalistów takich jak: psycholog, rehabilitant, psychiatra, sala
rehabilitacyjna wyposażona jest w specjalistyczny, wysokiej jakości sprzęt, stosowane metody
terapii zajęciowej prowadzone są w obrębie pracowni rękodzieła artystycznego, multimedialnej,
gospodarstwa domowego, aktywności zawodowej, plastycznej, sprawnego technika
Warsztat jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
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Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Aleksandrowie Łódzkim
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. 1-go Maja 43/47
tel./fax 42 712-16-17, 276-39-06
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: zk.aleksandrow@psouu.org.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowni higieniczno-porządkowej,
gospodarstwa domowego, poligraficzno-informatycznej, plastycznej, tkackiej, dziewiarskiej,
techniczno-gospodarczej, istnieje możliwość skorzystania ze specjalistycznego transportu
Warsztat jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Chełmska 42/42 a
tel./fax 42 716-68-87
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: psouu@miasto.zgierz.pl
strona internetowa: www.psouu.miasto.zgierz.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: terapia zajęciowa prowadzona jest w pracowni umiejętności społecznych,
gospodarstwa domowego, komputerowej, plastycznej, technicznej, poligraficznej
Warsztat jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Głownie
95-015 Głowno
ul. Karasicka 51
tel. 42 719-07-40
fax 42 719-41- 65
e-mail: dps_glowno@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.dps.glowno.pl
adresaci: 62 osoby w podeszłym wieku
Dom jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie
95-035 Ozorków
ul. Mickiewicza 1
tel. 42 270-00-80
fax 42 270-00-91
e-mail: dps_ozorkow@o2.pl
strona internetowa: www.dps.ozorkow.bipst.pl
adresaci: 80 osób przewlekle somatycznie chorych
Dom jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
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Dom Pomocy Społecznej w Rąbieniu
95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień AB 59
tel. 42 712-19-96, 712-12-08
e-mail: dps@dpsrabien.pl
strona internetowa: www.dpsrabien.pl
adresaci: 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie
Dom jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Chełmska 16/18
tel.: 42 719-07-27
fax 42 716-67-63
e-mail: dpszgierz@wp.pl
strona internetowa: www.dpszgierz.pl
adresaci: 99 osób przewlekle somatycznie chorych
Dom jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
organizacje pozarządowe
"Fundacja CELESTE"
95-100 Zgierz
ul. Chełmska 16/18
tel. 500 725-406
e-mail: fundacja@celeste.pl
Fundacja „Twój Poranek”
95-100 Zgierz
ul Długa 29
tel./fax 42 716-42-42
godziny pracy: poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00
e-mail: biuro@fundacjatwojporanek.pl
strona internetowa: www.fundacjatwojporanek.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: działalność społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, współpraca międzynarodowa
na rzecz rozwoju ochrony zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej, działalność
charytatywna, działalność na rzecz promocji i ochrony zdrowia, poprawa jakości życia osób
niepełnosprawnych i chorych, organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
finansowanie kosztów leczenia osób szczególnie zagrożonych utratą życia lub zdrowia,
organizowanie i finansowanie niezbędnego sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, środków
farmaceutycznych dla ratowania i ochrony życia lub zdrowia, tworzenie sieci lokalnych grup
samopomocowych wspierających osoby nieuleczalnie chore i niepełnosprawne, wspieranie
finansowe i materialne osób cierpiących na choroby śmiertelne, nieuleczalne lub osób
przewlekle chorych, w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
siedziba Fundacji nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
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Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu Religii i Kultur
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Łęczycka 4
tel. 602-331-606
fax 42 276-55-88
e-mail: info@dialogkultur.pl
strona internetowa: www.dialogkultur.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: działalność społeczno-użyteczna, kulturalno-oświatowa i ekumeniczna,
prowadzenie działalności charytatywnej oraz niesienie pomocy we wszelkich możliwych
formach ludziom starszym i młodzieży, ich rodzinom i bliskim oraz ludziom
niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, rozwój nauki i edukacji, oświaty i wychowanie
w szacunku do tradycji historycznej i religijnej, prowadzenie działalności na rzecz integracji
europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów i współpracy między obywatelami RP
i obywatelami innych krajów, prowadzenie działań na rzecz tolerancji, ekumenii, pojednania
kościołów oraz związków wyznaniowych
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Fundacja Lawendowy Anioł
95-035 Ozorków
ul. Kościuszki 31
tel./fax 42 277-17-73
e-mail: fundacjalawendowyaniol@wp.pl
adresaci: dzieci i młodzież szkolna, osoby niepełnosprawne i w wieku emerytalnym
zakres działań: Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, edukacyjną, badawczą; rozwija
i umacnia postawy nastawione na aktywne współdziałanie w
granicach rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego; propaguje wykorzystanie nowoczesnych technologii
w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim; inicjuje i wspiera nowatorskie rozwiązania w
różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności
człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej; łączy
pokolenia poprzez organizację imprez kulturalnych, projektów artystycznych, szkoleń,
warsztatów, plenerów, konferencji, spotkań, wycieczek i wymiany międzynarodowej;
współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie realizacji celów Fundacji
Fundacja Osób Społecznie Aktywnych - F.O.S.A.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Piotrkowska 63 A
tel. 42 712-19-96
tel. 500- 068 -949
e-mail: fundacjafosa@wp.pl
strona internetowa: www.fosa.org.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom
niepełnosprawnym oraz działań charytatywnych, udzielania pomocy osobom uzależnionym
i osobom z ich otoczenia oraz znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, pomoc finansowa i rzeczowa dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia
lub życia, organizowanie akcji pomocowych z udziałem innych podmiotów, wspieranie
organizacyjne, rzeczowe, finansowe oraz prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej
prowadzących działalność w zakresie terapii uzależnień oraz opieki nad osobami
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niepełnosprawnymi, organizowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej,
środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, organizowanie
i prowadzenie spółdzielni socjalnych, centrów integracji społecznej, klubów integracji
społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz innych form ekonomii społecznej, pomoc
finansowa i rzeczowa dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk żywiołowych,
programy badawcze, informacyjne i wydawnicze służące zdobywaniu i upowszechnianiu
wiedzy na temat zjawisk społecznych
Fundacja F.O.S.A. prowadzi na zlecenie Powiatu Zgierskiego Dom Pomocy Społecznej
w Rąbieniu dla 130 niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn oraz Warsztat Terapii
Zajęciowej
siedziba Fundacji jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
95-070 Aleksandrów Łódzki
Plac Kościuszki 3
tel. 42 270-03-00 w. 325
godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 10.00 - 13.00, środa 12.00 - 15.00
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów w celu poprawiania ich
warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym, organizowanie życia
kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentowanie ich interesy wobec organów
władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród
społeczeństwa, prowadzenie działalności charytatywnej i udzielanie pomocy członkom
Związku w sprawach socjalno-bytowych, tworzenie funduszy na cele socjalno-bytowe,
współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami
zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi
siedziba Związku jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
w Ozorkowie i w Parzęczewie
95-035 Ozorków
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 1
tel. 600-001-768
godziny pracy: poniedziałek, wtorek, piątek 9.00 - 13.00
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów w celu poprawiania
ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym, organizowanie
życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentowanie ich interesów wobec
organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie
ich problemów wśród społeczeństwa, prowadzenie działalności charytatywnej i udzielanie
pomocy członkom Związku w sprawach socjalno - bytowych, tworzenie funduszy na cele
socjalno-bytowe, współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej,
samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi,
gospodarczymi i spółdzielczymi
siedziba Związku nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Długa 22
tel. 42 716-28-93
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godziny pracy: poniedziałek 13.00 - 17.00, wtorek - czwartek 8.00 - 12.00, piątek 12.00 -15.00
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu poprawiania
ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym, organizuje życie
kulturalne emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentuje ich interesy wobec organów
władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzuje ich problemy wśród
społeczeństwa, prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom Związku
w sprawach socjalno-bytowych, tworzy fundusze na cele socjalno-bytowe, współdziała
z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi
oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi
siedziba Związku nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło w Głownie
95-015 Głowno
ul. Sikorskiego 45/47
tel. 503- 942- 455
godziny pracy: dyżury w drugi i ostatni wtorek miesiąca 9.00 - 13.00
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta i gminy Głowno, miasta i gminy Stryków, gminy Dmosin
zakres działań: współdziałanie z innymi organizacjami zrzeszającymi osoby niepełnosprawne,
w szczególności niewidome lub działającymi na rzecz niewidomych, z zakładami pracy
zatrudniającymi niewidomych, ze stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami państwowymi
i samorządowymi oraz z osobami fizycznymi, z placówkami naukowymi oraz
z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi, działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych, w tym zwłaszcza niewidomych, prowadzenie rehabilitacji podstawowej,
leczniczej, społecznej i zawodowej dla osób dorosłych oraz dzieci
niewidomych,
prowadzenie własnych ośrodków leczniczych i szkoleniowo - rehabilitacyjnych, działania
na rzecz zaopatrzenia niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny, organizowanie różnych form
działalności kulturalnej i artystycznej niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji oraz
wypoczynku dla dorosłych i dzieci, działania na rzecz aktywizacji zawodowej niewidomych,
pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, współdziałanie
z organizacjami i instytucjami właściwymi w rozwiązywaniu problemów socjalno - bytowych
osób niewidomych oraz z innymi instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej,
organizowanie indywidualnej pomocy dla członków w rozwiązywaniu życiowych
problemów, reprezentowanie swych członków wobec organów naczelnych państwa,
administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innych instytucji
siedziba Związku nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Długa 89/91
(w budynku przy Zespole Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka)
tel. 42 715-63-53
tel. 603-666-078
godziny pracy: środa 11.00 - 17.00, sobota 9.00 - 13.00
e-mail: wmisiak@onet.eu
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących w celu ich społecznej
integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych,
przeciwdziałanie ich dyskryminacji, prowadzenie szeroko pojętej rehabilitacji osób
niewidomych i słabowidzących, poradnictwo i instruktarze, dystrybucja sprzętu
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rehabilitacyjnego, zajęcia rehabilitacyjne indywidualne i grupowe, grupy wsparcia, terapię
psychologiczną, imprezy integracyjne - turnusy, wycieczki, prowadzenie punktu usprawniania
widzenia, prowadzenie biblioteki dla niewidomych i słabowidzących, szkolenia z orientacji
przestrzennej i posługiwanie się białą laską, poradnictwo w zakresie pomocy optycznych:
lupy, monookulary, powiększalniki dla osób słabowidzących
siedziba Związku nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę - Oddział Łódzki
95-035 Ozorków
ul. Kościuszki 31
tel./fax 42 277-17-73
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: biuro@pslcnp.pl
strona internetowa: www.pslcnp.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: udzielanie pomocy w różnych formach osobom niepełnosprawnym w tym
ludziom cierpiącym na padaczkę i ich rodzinom we wszystkich sprawach życia publicznego,
w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony interesów zawodowych,
ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji, przestrzeganie wobec
nich praw człowieka, inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu
do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz zapewnienia im opieki i ochrony
prawnej, aktywne wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w
tym chorujących na padaczkę oraz ich rodzin poprzez organizację terapii i rehabilitacji dla
tych osób, aktywna współpraca ze szkołami z terenu miasta Ozorkowa, powiatu,
województwa łódzkiego poprzez organizację konkursów, przeglądów, kampanii edukacyjno profilaktycznych, zajęć integracyjno - edukacyjnych oraz imprez integracyjnych kierowanych
do dzieci i młodzieży szkolnej, gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, aktywne uczestnictwo
oraz współpracę z organizacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne tj. Łódzkim
Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, Radą Organizacji Pozarządowych Województwa
Łódzkiego, Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych itp., organizacja cyklicznych konferencji
tematycznych dotyczących epilepsji oraz kampanii informacyjnej dotyczącej tej choroby,
prowadzenie działań rehabilitacyjno- terapeutycznych i integracyjnych dla mieszkańców
województwa łódzkiego takich jak: Warsztat Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia
Społecznego oraz Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie posiada własny transport do przewozu osób niepełnosprawnych
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Aleksandrowie Łódzkim
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. 1-go Maja 43/47
tel./fax 42 712-16-17, 276-39-06
e-mail: zk.aleksnadrowlodzki@psouu.org.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
adresaci: mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym z zakresu rehabilitacji,
aktywnego i godnego uczestnictwa w środowisku lokalnym, utrzymanie formy psychicznej,
sprawności funkcjonalnej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, rozwijanie
psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia pracy w zakładzie aktywności
zawodowej lub innej pracy zarobkowej oraz szkolenia zawodowego, prowadzenie Zespołu
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Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym,
znacznym i głębokim, prowadzenie treningu funkcjonowania w codziennym życiu oraz
umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, poradnictwo psychologiczne,
zapewnienie opieki lekarza psychiatry, lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rehabilitanta,
pielęgniarskiej i logopedycznej, zapewnienie rehabilitacji ruchowej, w tym: hydroterapii,
kinezyterapii (vioform, solux, UGUL) muzykoterapia, aerobik, joga, relaksacja, turystyka,
zapewnienie odpowiednich warunków bytowych (miejsca pobytu dziennego i tygodniowego,
możliwość spożywania posiłków), przy Stowarzyszeniu działają Warsztat Terapii Zajęciowej
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, placówka posiada filię w Zofiówce k/ Lutomierska,
istnieje możliwość korzystania z transportu
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Chełmska 42/42a
tel. 42 710-10-84
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: psouu@miasto.zgierz.pl
strona internetowa: www.psouu.miasto.zgierz.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób
z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw
człowieka, prowadzenia ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie
ich rodzin; prowadzi placówki i zespoły dla osób niepełnosprawnych, które zapewniają
kompleksową, specjalistyczną pomoc, w szczególności w zakresie wczesnej interwencji,
terapii, edukacji i wychowania; zaspokaja potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji, edukacji szkolenia zawodowego, pracy, poradnictwa prawnego, mieszkalnictwa
chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji oraz w integracji z otwartym
środowiskiem, a także wspiera w samodzielnym życiu; inicjuje i prowadzi różnorodne formy
pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych; współpracuje z organami władzy rządowej,
samorządowej, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami
wyznaniowymi, a także placówkami i osobami fizycznymi; inicjuje i występuje z wnioskami
o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób
z niepełnosprawnością intelektualną; prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową
oraz doskonalenia zawodowego w stosunku do osób i grup, których wiedza, praca
i zaangażowanie mogą być przydatne do realizacji celów statutowych
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
w strukturze Stowarzyszenia funkcjonują:
Warsztat Terapii Zajęciowej
95-100 Zgierz
ul. Chełmska 42/42a
tel./fax 42 716-68-87
Środowiskowy Dom Samopomocy
95-100 Zgierz
ul. Chełmska 42/42a
tel./fax 42 710-10-84
Ośrodek Wczesnej Interwencji
95-100 Zgierz
ul. Długa 62
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tel./fax 42 717-47-11
Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny Aktywności Społecznej
95-100 Zgierz
ul. Chełmska 42/42a
tel./fax 42 710-10-84
Centrum Szkoleniowo - Rehabilitacyjne z Domem Mieszkalnym i Hotelem (w budowie)
95-100 Zgierz
ul. Chełmska 42/42a
Polskie Stowarzyszenie Pomocowe „Pomost”
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Piotrkowska 4/6
tel. 42 276-40-21
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: pomost46@wp.pl
strona internetowa: www.pomost-al.eu
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: udzielanie pomocy, opieki i wsparcia osobom niepełnosprawnym, w tym
z przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych oraz innym osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym i ich rodzinom, prowadzenie działań z zakresu ochrony zdrowia
oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej, organizowanie pracy edukacyjnej, kulturalnej,
terapeutycznej, zawodowej i społecznej w środowisku osób z przewlekłymi zaburzeniami
czynności psychicznych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin,
prowadzenie rehabilitacji zawodowej, organizowanie własnych form rekreacji, turystki,
sportu masowego
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Koło w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Trojańska 21
tel. 42 715-00-53
godziny pracy: kontakt telefoniczny codziennie, spotkania - ostatni piątek miesiąca o godzinie
15.00 w siedzibie Centrum Obywatelskiego w Zgierzu, ul. Długa 29 A (parter)
e-mail: jerzymikolajczyk@op.pl; ptsr_zgierz@op.pl
adresaci: osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciele terenu powiatu
zgierskiego
zakres działań: poprawa warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa
w życiu społecznym i kulturalnym osób chorujących na stwardnienie rozsiane, wszechstronna
rehabilitacja i likwidacja barier psychologiczno-społecznych, wymiana informacji
o sposobach i metodach leczenia, rehabilitacja pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane,
konsultacje neurologiczne i psychologiczne, spotkania integracyjne, okolicznościowe
punkt spotkań Towarzystwa nie jest dostosowany do osób poruszających się na wózkach
Stowarzyszenie „Bo Jesteś Jeszcze Ty”
95-100 Zgierz
ul. Długa 29
tel./fax 42 715-25-67
tel. 600-011-496
e-mail: sowzgierz@o2.pl; bjjt@tlen.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
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zakres działań: wspieranie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz wspieranie Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Zgierzu, skupienie uwagi społeczności lokalnej na idei spraw
publicznych, zwłaszcza na rozwoju i promocji placówek kształcenia specjalnego regionu oraz
idei sprawiedliwości naprawczej i mediacji, ochrona i wspieranie dzieci, młodzieży i osób
dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej związanej w szczególności
z niepełnosprawnością, zagrożeniem marginalizacją społeczną, czy też poszkodowaniem
w wypadkach losowych lub komunikacyjnych; współpraca z władzami państwowymi
i samorządowymi, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, organizacjami politycznymi
i społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie edukacji społecznej i realizacji
założonych celów statutowych; inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy,
w szczególności: grup samopomocowych, grup wsparcia, usług wspomagających rodzinę
zarówno w domu jak i poza nim, również w sytuacji kryzysu i konfliktu; udzielanie
informacji, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej i pedagogicznej; promowanie
idei wolontariatu, współpraca z wolontariatem w zakresie realizacji celów statutowych;
kultywowanie tradycji i obyczajów regionalnych, organizowanie lub aktywne uczestniczenie
w imprezach związanych z życiem regionu; prowadzenie warsztatów i porad indywidualnych
dla podopiecznych
siedziba Stowarzyszenia nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie”
95-015 Głowno
ul. Kopernika 26 a
tel. 42 719-08-54
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży, wspomaganie rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, organizowanie materialnych i niematerialnych form pomocy dla najuboższych,
przeciwdziałanie różnorakim przejawom patologii społecznej, opieka nad dziećmi i młodzieżą
z rodzin wymagających pomocy, rehabilitacja (usprawnianie ruchowe - wyjazdy na basen
i do sali zabaw ruchowych, imprezy sportowe - biegi przełajowe, turnieje pływackie, zakup
pomocy do terapii ruchowej, udział w przygotowaniu boiska obok szkoły, rehabilitacja
społeczna - treningi samoobsługi, warsztaty artyterapii), upowszechnianie kultury i turystyki
(wyjazdy do kina, teatru, muzeum, audycje muzyczne na terenie szkoły, wycieczki), edukacja
ekologiczna (zajęcia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Łagiewnikach, wyjazdy
do Arboretum, Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie), profilaktyka uzależnień (prowadzenie
świetlicy środowiskowej)
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”
95-100 Zgierz
ul. Słowackiego 6
tel. 696-235-026
tel. 791-424-580
godziny pracy: na wybrane dni realizacji PEAD od 11.00 - 14.30
e-mail: stowarzyszenie.zgierz7@o2.pl
adresaci: mieszkańcy Polski
zakres działań: pomoc żywnościowa dla osób ubogich, walka z wykluczeniem osób starszych,
udział w programie Unii Europejskiej PEAD (Europejski Program Pomocy Żywnościowej),
prowadzenie klubu seniora, organizacja imprez okolicznościowych, zajęcia dla dzieci z rodzin
zagrożonych patologią w czasie wakacji i ferii zimowych
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Stowarzyszenie jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza,
współpracuje z Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu
siedziba Stowarzyszenia nie jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Stowarzyszenie „Razem po Zdrowie”
95-035 Ozorków
ul. Listopadowa 9a m.16
tel.: 724- 992 -321
godziny dyżurów: czwartki 12.00 - 15.00
e-mail: razempozdrowie@wp.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta i gminy Ozorków
zakres działań: działalność społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin, działalność charytatywna, działalność
na rzecz promocji i ochrony zdrowia, poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
i chorych, edukacja zdrowotna i ekologiczna, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu
i rekreacji, promocja i organizacja wolontariatu, działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych, promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna
w szczególności osób niepełnosprawnych i pozostających bez pracy ze względu na stan
zdrowia, prowadzenie punktu informacyjnego dla osób chorych, niepełnosprawnych i ich
rodzin, promocja zdrowego stylu życia, spotkania edukacyjne oraz kulturalne, organizowanie
aktywnego wypoczynku
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej
w Zgierzu
95-100 Zgierz
ul. Parzęczewska 70
adres kontaktowy:
95-100 Zgierz
ul. A. Struga 2-4
tel./fax 42 715-45-23
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: nzopzgierz@interia.pl, hospicjumzgierz@interia.pl
strona internetowa; www.hospicjumzgierz.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: propagowanie idei i metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi i samotnymi,
zwłaszcza znajdującymi się w terminalnej fazie choroby, propagowanie oraz realizacja
paliatywnej opieki pielęgniarsko-lekarskiej dla osób chorych, dążenie do utworzenia
na terenie Miasta i Gminy Zgierz hospicjum stacjonarnego, sprawowanie medycznej
i duchowej opieki nad ludźmi ciężko chorymi znajdującymi się w terminalnym okresie
choroby, sprawowanie opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną oraz
samotnymi, udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w zakresie edukacji
pielęgnacyjnej, zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie pomocy,
działanie w kierunku promocji i organizacji wolontariatu, organizowanie kursów, konferencji,
seminariów dla swoich członków i sympatyków, współpraca z Wydziałem Infrastruktury
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z jednostkami Resortu Zdrowia i Opieki
Społecznej oraz innymi instytucjami dla realizacji celów statutowych, współpraca
z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi
realizacja zadań odbywa się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Paliatywnej przy
Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II, który prowadzi Poradnię Medycyny
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Paliatywnej oraz Zespół Hospicyjnej Opieki Domowej, Zakład znajduje się w Zgierzu przy
ul. A. Struga 2-4
Stowarzyszenie sprawuje bezpłatną opiekę nad chorymi przebywającymi w domu,
a znajdującymi się w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
punkt przyjmowania zgłoszeń:
budynek Przychodni
ul. A. Struga 2-4
tel. 42 715-45-23
godziny pracy: poniedziałek - piątek 10.00 - 14.00
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „INNA BAJKA”
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Franciszkańska 14/16
tel./fax 42 712-44-67
godziny pracy: poniedziałek - piątek 14.00 - 16.00
e-mail: stow-innabajka@wp.pl
strona internetowa: www.stow-innabajka.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: tworzenie warunków do organizowania działań wspierających wszechstronny
rozwój osób niepełnosprawnych, wspomaganie procesu rehabilitacji, usprawnianie
zaburzonych funkcji organizmu osób niepełnosprawnych oraz ich aktywizacja społeczna
i zawodowa, organizowanie co roku turnusów rehabilitacyjnych dla uczniów, ich rodziców,
opiekunów prawnych oraz wyjazdów rekreacyjno-turystycznych, spotkania informacyjnoszkoleniowe (dla rodziców) na temat możliwości uzyskania wsparcia dla osób
niepełnosprawnych z różnych instytucji, zajęcia (dla uczniów) hipoterapii realizowane
w Adamowie Starym, zajęcia (dla uczniów) z zakresu terapii metodą EEG Biofeedback,
zajęcia (dla uczniów) z zakresu rehabilitacji społecznej, zajęcia (dla rodziców) z zakresu
rehabilitacji leczniczej
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców i nauczycieli uczniów uczęszczających
do Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Niezapominajka”
w Głownie
95-015 Głowno
ul. Ludwika Norblina 1
tel. 42 710-87-44
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie ich szans, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Przyjaciele
Jedynki”
95-035 Ozorków
ul. Kościuszki 27
tel. 42 718-93-51
godziny pracy: poniedziałek - piątek w godzinach popołudniowych
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e-mail: przyjaciele.jedynki@onet.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta i gminy Ozorków
zakres działań: prowadzenie działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej,
rewalidacyjnej i kulturalnej w zakresie inicjowania i realizacji programowych zadań na rzecz
dzieci i młodzieży, wdrażanie dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie
do samodzielnego funkcjonowania oraz wspieranie ich rodzin, organizowanie zajęć
rozwijających umiejętności radzenia sobie w codziennym życiu, organizowanie zajęć
dydaktycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, organizowanie zajęć
usprawniających ruchowo celem zapobiegania pogłębiania się istniejących wad postawy,
organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób
niepełnosprawnych intelektualnie, zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych, teatralnych
i innych, organizowanie posiłków dla osób korzystających z zajęć w większym wymiarze
godzin, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego, propagowanie i organizowanie
wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów,
prelekcji, integrowanie z dziećmi i młodzieżą pełnosprawną poprzez organizowanie imprez
kulturalnych, sportowych, wyjazdów oraz innych spotkań, organizowanie konferencji,
seminariów, szkoleń i wykładów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych
intelektualnie oraz profilaktyki uzależnień, wydawanie książek, czasopism, broszur,
związanych z celami Stowarzyszenia
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne „Jesteśmy”
95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień AB 59
tel. 661-110-293
fax 42 712-12-08
godziny pracy: poniedziałek - piątek 11.00 - 15.00
e-mail: wtzrabien@wp.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie powyżej 16 roku życia,
przeciwdziałanie nałogom i patologii społecznej wśród młodzieży, prowadzenie zajęć
terapeutycznych, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, wsparcie osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej - współpraca z Bankiem Żywności,
organizowanie i uczestniczenie w imprezach integracyjnych i turystyczno - krajoznawczych,
popularyzacja sportu i rekreacji mających wpływ na doskonalenie sprawności fizycznej
dzieci, młodzieży i dorosłych, promocja ekologii i ochrony środowiska
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Stowarzyszenie Wspierania Dobrej Praktyki Pedagogicznej „Prodesse”
95-015 Głowno
ul. Sikorskiego 42
tel. 42 719-45-27
tel. 606-466 -824
godziny pracy: poniedziałek - piątek 6.30 - 18.00
e-mail: prodesse@interia.pl
strona internetowa: www.prodesse.org
adresaci: mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wsparcie i aktywizacja osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, ochrona zdrowia, poprawa dostępu do rehabilitacji
medycznej, fizjoterapii i innych form pomocy terapeutycznej dla osób objętych działalnością
Stowarzyszenia, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
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pobudzanie inicjatyw społecznych o charakterze lokalnym zmierzających do poprawy
warunków życia, niesienie wszelkiej pomocy edukacyjnej, oświatowej, wychowawczej
i opiekuńczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej, organizacja turnusów
rehabilitacyjnych i integracyjnych, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci,
w tym dzieci niepełnosprawnych, organizacja wycieczek i rajdów, prowadzenie szkoleń
i innych form doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji osób objętych
działalnością Stowarzyszenia, organizacja warsztatów szkoleniowych i spotkań
informacyjnych, organizacja różnych form rehabilitacji medycznej dzieci i osób dorosłych ze
szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych, tworzenie i prowadzenie niepublicznych
placówek opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych, tworzenie
i prowadzenie niepublicznych przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego w tym
placówek integracyjnych
siedziba Stowarzyszenia jest dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Zgierskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
95-100 Zgierz
ul. Parzęczewska 35
(Stacja Dializ)
tel. 42 714-44-40, 716-30-02
fax 42 715-48-38
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
adresaci: mieszkańcy z terenu powiatu zgierskiego
zakres działań: konsolidacja środowisk osób dializowanych, reprezentowanie pacjentów
wobec władz i urzędów, opieka i pomoc w trudnych sytuacjach pacjentom dializowanym,
organizowanie spotkań z pacjentami, udzielanie pomocy finansowej (pożyczki zwrotne
dla członków stowarzyszenia) w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w nabywaniu
niezbędnych podczas dializoterapii leków nierecepturowych
siedziba Stowarzyszenia nie jest dostosowana do osób poruszających się na wózkach.
środowiskowe domy samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim
95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6
tel. 42 276-40-21
tel. 506-024-016
fax 42 276-67-83
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: sdsaleksandrow@wp.pl
strona internetowa: www.sds-al.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta i gminy Aleksandrów Łódzki
zakres działań: Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dom jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Środowiskowy Dom Samopomocy PSOUU w Aleksandrowie Łódzkim
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. 1-go Maja 43/47
tel. 42 712-16-17
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: zkaleksandrow@psouu.org.pl
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adresaci: mieszkańcy z terenu województwa łódzkiego
zakres działań: Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dom jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Głownie
95-015 Głowno
ul. Ludwika Norblina 1
tel. 42 710-87-44
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
e-mail: sekretariat@sds.glowno.pl
strona internetowa: www.sds.glowno.pl
adresaci: mieszkańcy z terenu miasta Głowna oraz gmin ościennych na mocy porozumienia
zakres działań: Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Dom jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zbrożkowej
95-015 Głowno
Wola Zbrożkowa 36
tel. 519-084-477
e-mail: scwi@wp.pl
zakres działań: Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką wsparcia dla osób
przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo
Środowiskowy Dom Samopomocy przy Kole w Zgierzu Polskiego Stowarzyszenia
na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
95-100 Zgierz
ul. Chełmska 42/42a
tel./fax 42 710-10-84
zakład aktywności zawodowej
Zakład Aktywności Zawodowej ,,Zdrowa Kuchnia”
prowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
95-073 Jedlicze A
Grotniki
ul. Jedlinowa 42/44
tel. 42 717-91-67 w. 152
e-mail: zdrowakuchnia@tpn.org.pl
strona internetowa: www.tpn.org.pl
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