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Wsparcie dla osób wymagających
opieki całodobowej

Zadania Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych skoncentrowane są na animowaniu działań i podejmowaniu inicjatyw na rzecz budowania spójnego systemu wsparcia
seniorów i osób niepełnosprawnych na terenie Gdyni we współpracy z organizacjami partnerskimi.

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze, specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla dzieci z autyzmem
w miejscu zamieszkania
Pomoc w formie usług przysługuje osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają
pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi świadczone są
w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.
W jaki sposób można ubiegać się o przyznanie usług
opiekuńczych?
O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do
Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej (DOPS) właściwego
do miejsca zamieszkania, gdzie pracownik socjalny dokonuje
rozeznania sytuacji klienta.
Więcej informacji:
Centrum Usług Opiekuńczych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
ul. Grabowo 2, pokój 42
tel. (58) 782 01 20, (58) 782 01 24 wewnętrzny 78

Ośrodek Opiekuńczy dla osób przewlekle
chorych w Gdyni (O.O.)
Z pobytu w Ośrodku Opiekuńczym mogą skorzystać osoby przewlekle somatycznie chore, wymagające całodobowej opieki niewymagające hospitalizacji.
Ośrodek przeznaczony jest dla mieszkańców Gdyni.
Jakie są niezbędne dokumenty?
Wnioski można pobrać w Ośrodku Opiekuńczym dla osób przewlekle chorych. Warunkiem złożenia dokumentów jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, w czasie którego
zostanie sporządzona opinia o stopniu sprawności oraz skompletowanie określonych we wniosku załączników.
Jaka jest odpłatność za pobyt w Ośrodku Opiekuńczym?
Odpłatność za pełen miesiąc pobytu w Ośrodku Opiekuńczym
wynosi 70% dochodu osoby samotnej lub 70% dochodu na
osobę w rodzinie w przypadku, gdy prowadzone jest wspólne
gospodarstwo domowe. Osoby nie przekraczające kryterium
dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej nie ponoszą odpłatności za pobyt.
Ważne! Koszt zakupu leków, pieluchomajtek oraz materiałów
opatrunkowych nie wchodzi w zakres miesięcznej opłaty.
Więcej informacji:
Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy dla Osób przewlekle chorych
ul. Bosmańska 32A
tel. (58) 625 39 01
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Dom Pomocy Społecznej (DPS)		

Dom Pomocy Społecznej jest placówką o charakterze pobytu
stałego, przeznaczony dla osób, które z powodu wieku choroby i niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu oraz którym nie można zapewnić niezbędnej
pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
Jakie są niezbędne dokumenty?
We właściwym dla miejsca zamieszkania Dzielnicowym Ośrodku
Pomocy Społecznej (DOPS) należy złożyć wniosek z prośbą o skierowanie do domu pomocy społecznej wraz z:
• pisemną zgodą na ponoszenie opłaty za pobyt oraz jej potrącanie przez właściwy organ,
• dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych dochodów.
Kto rozpatruje sprawę?
Wnioski na podstawie kompletnych akt sprawy rozpatruje Komisja ds. Kwalifikacji do regionalnych i ponadgminnych domów
pomocy społecznej MOPS w Gdyni.
Ważne! Jeżeli chora osoba przebywa np. w prywatnym ośrodku,
w szpitalu, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub u rodziny, to
miejscem rozpoczęcia procedury kompletowania dokumentów
jest gmina, w której klient aktualnie przebywa.
Więcej informacji:
SIN
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni - SIN
ul. Grabowo 2, pokój 40
tel. (58) 782 01 20, (58) 782 01 24 wewnętrzny 67

Dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
Sprzęt rehabilitacyjny 				

Likwidacja barier architektonicznych

Likwidacja barier w komunikowaniu się
i technicznych
Turnusy rehabilitacyjne 			

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd’’

Warsztaty Terapii Zajęciowej
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Przedmioty ortopedyczne

			
i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługują na
zlecenie wydawane przez lekarza i są to m. in.: pieluchomajtki,
aparaty słuchowe, cewniki, zestawy infuzyjne, protezy piersi, peruki, materace, poduszki przeciwodleżynowe itp.
Jakie są niezbędne dokumenty?
Wniosek na dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z określonymi we wniosku załącznikami.
Wnioski można pobrać w informacji MOPS w Gdyni, w Zespole
SIN – pokój 39 B lub ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl
Jakie są etapy realizacji dofinansowania?
Lekarz specjalista wystawia zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze.
Zlecenie należy wysłać do NFZ w Słupsku (ul. Poniatowskiego 4,
76-200 Słupsk) Klient otrzymuje limit cenowy refundowany w 100%
lub 70%. Po otrzymaniu na adres domowy potwierdzonego zlecenia, klient dokonuje zakupu danego przedmiotu i wymagany
komplet dokumentów składa w Zespole SIN – pokoj 39 B.
Gdzie należy złożyć dokumenty?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – SIN
ul. Grabowo 2, pokój 39 B
tel. (58) 782 01 20, (58) 782 01 24 wewnętrzny 91
poniedziałki 11.00 - 17.00; wtorki, środy, piątki 8.00 - 13.00

Sprzęt rehabilitacyjny 				

Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych. Są to m.in.: rowerki stacjonarne, łóżka rehabilitacyjne, rotory, drabinki, materace do ćwiczeń, piłki, kliny itp.
Rodzaj dofinansowanego sprzętu uzależniony jest od rodzaju
niepełnosprawności.
Jakie są niezbędne dokumenty?
Wniosek na dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny wraz z określonymi we wniosku załącznikami.
Wnioski można pobrać w informacji MOPS w Gdyni, w Zespole
SIN – pokój 39 B lub ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl
Jakie są etapy realizacji dofinansowania?
Lekarz wystawia zaświadczenie z rozpoznaniem jednostki chorobowej oraz ze wskazaniem do korzystania z danego sprzętu rehabilitacyjnego. Wymagany komplet dokumentów należy
złożyć w Zespole SIN – w pokoju 39 B. Komisja ds. dofinansowania podejmuje decyzję o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku. Wysokość dofinansowania uzależniona jest
od rodzaju i wartości sprzętu. Dofinansowanie następuje na
podstawie umowy zawartej przez Prezydenta Miasta Gdyni
z osobą niepełnosprawną lub jej ustawowym przedstawicielem.
Ważne! Sprzęt można zakupić dopiero po podpisaniu umowy
z MOPS.
Gdzie należy złożyć dokumenty?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – SIN
ul. Grabowo 2, pokój 39 B
tel. (58) 782 01 20, (58) 782 01 24 wewnętrzny 91
poniedziałki 11.00 - 17.00; wtorki, środy, piątki 8.00 - 13.00
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Bariery architektoniczne 		

Bariery w komunikowaniu się
i techniczne

Dofinansowanie skierowane jest dla osób mających problemy
w poruszaniu się. W zakresie likwidacji barier architektonicznych można ubiegać się m.in. o dofinansowanie do wykonania
podjazdu dla wózka inwalidzkiego, windy platformowej, zakupu
schodołazu, podnośnika do wanny, czy dostosowania pomieszczeń sanitarnych (brodzik, uchwyty, podłogi antypoślizgowe).

W zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się można ubiegać się m.in. o dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób niesłyszących, (np. dzwonki świetlne, telefaksy,
komputery, słuchawki do odbioru TV), dla osób z dysfunkcją narządu ruchu (np. komputer,) oraz dla osób niewidomych lub słabowidzących np. radioodtwarzacze lub urządzenia mówiące.

Jakie są niezbędne dokumenty?
Wniosek na dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację
barier architektonicznych wraz z określonymi we wniosku załącznikami.

W zakresie likwidacji barier technicznych można ubiegać się
o dofinansowanie do zakupu urządzeń technicznych (m.in. automatyczne otwieranie drzwi garażu, kuchenka mikrofalowa lub
inne urządzenia dostosowane do niepełnosprawności).

Jakie są etapy realizacji dofinansowania?
Po złożeniu wymaganego kompletu dokumentów, zbiera się Komisja ds. udzielania dofinansowań na likwidację barier funkcjonalnych. Po pozytywnej decyzji Komisji odbywa się wizja lokalna
w miejscu zamieszkania, ustalająca zakres prac. Dofinansowanie następuje po podpisaniu umowy zawartej przez MOPS
z wnioskodawcą (osobą niepełnosprawną).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier
w komunikowaniu się i technicznych?
• do likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się
indywidualne osoby niepełnosprawne, które mają trudności w
komunikowaniu się (np: schorzenia narządu wzroku, i słuchu,
ruchu, mowy, deficyty rozwojowe lub inne schorzenia).
• do likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się indywidualne osoby niepełnosprawne, które mają trudności w funkcjonowaniu ze względu na występowanie barier technicznych.

Ważne! Zakupione materiały oraz wykonane prace przed przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy z MOPS nie
mogą być dofinansowane.
Gdzie należy złożyć dokumenty?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni - SIN
ul. Grabowo 2, pokój 43
tel. (58) 782 01 20, ( 58) 782 01 24 wewnętrzny 86
poniedziałki 11.00-17.00; wtorki, środy, piątki 8.00 - 13.00

Jakie są niezbędne dokumenty?
Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu
się / technicznych wraz z załącznikami określonymi we wniosku
Jakie są etapy realizacji dofinansowania?
Po złożeniu wymaganego kompletu dokumentów, zbiera się Komisja ds. udzielania dofinansowań na likwidację barier funkcjonalnych. Dofinansowanie następuje po podpisaniu umowy zawartej przez MOPS z wnioskodawcą (osobą niepełnosprawną).
Ważne! Zakupione przedmioty oraz wykonane prace przed
przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy z MOPS
nie mogą być dofinansowane.
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Gdzie należy złożyć dokumenty?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni - SIN
ul. Grabowo 2, pokój 43
tel. (58) 782 01 20, (58) 782 01 24 wewnętrzny 86
poniedziałki 11.00-17.00; wtorki, środy, piątki 8.00 - 13.00

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne, są jedną z form wspomagania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Polegają na zorganizowanej formie aktywnej rehabilitacji połączonej
z elementami wypoczynku. Organizatorem turnusów może być
wyłącznie ośrodek, który uzyskał wpis do rejestru ośrodków
uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych
dla osób niepełnosprawnych. Czas trwania turnusów wynosi 14
dni.
Kto może się ubiegać o dofinansowanie do uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym?
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne
zamieszkujące w Gdyni, spełniające kryterium dochodowe.
Jakie są niezbędne dokumenty?
Wniosek o przyznanie dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wraz z załącznikami określonymi we
wniosku.
Ważne! Po otrzymaniu pisemnej informacji o przyznaniu dofinansowania jest 30 dni na to, aby dokonać wyboru miejsca
i terminu turnusu. Wniosek osoby, która w określonym czasie
30 dni nie dokona wyboru turnusu, traci swoją moc.
Uwaga! Nie refundujemy turnusów, które odbyły się przed złożeniem wniosku.

Gdzie należy złożyć dokumenty?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni - SIN
ul. Grabowo 2, pokój 39A
tel. (58) 782 01 20, (58) 782 01 24 wewnętrzny 66
poniedziałki 11.00-17.00; wtorki, środy, piątki 8.00 - 13.00

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” jest formą wspomagania osób niepełnosprawnych, której celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Każdego roku realizacji programu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zatwierdza dokument wyznaczający cele szczegółowe, formy wsparcia i adresatów programu obowiązujące w danym roku. Bieżące informacje dotyczące programu będą udostępniane na stronie internetowej
www.mopsgdynia.pl, w zakładce „Aktywny samorząd” (terminy
naboru, wzory wniosków, formy wsparcia , warunki uczestnictwa oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji dofinansowań).
Jakie są niezbędne dokumenty?
Wniosek o przyznanie dofinansowania z załącznikami określonymi we wniosku.
Wnioski można pobrać w informacji MOPS w Gdyni, Zespole
SIN – pokój 41 lub ze strony internetowej www.mopsgdynia.pl.
Wniosek może być złożony osobiście lub za pośrednictwem rodzica, małżonka bądź opiekuna.
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Gdzie należy złożyć dokumenty?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – SIN
ul. Grabowo 2, pokój 41
tel. (58) 782 01 20, (58) 782 01 24 wewnętrzny 36
poniedziałki 11.00 -17.00; wtorki, środy, piątki 8.00 -13.00

Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) 		

Warsztat jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym,
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Kto może być uczestnikiem WTZ?
• osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadająca w orzeczeniu wskazanie do
uczestnictwa w terapii zajęciowej
• mieszkaniec Gdyni w wieku między 16 a 60 rokiem życia.
Jakie są niezbędne dokumenty?
Aby móc uczestniczyć w zajęciach WTZ, należy złożyć kartę zgłoszeniową oraz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Gdzie należy złożyć dokumenty?
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni – SIN
ul. Grabowo 2, pokój 43
tel. (58) 782 01 20, (58) 782 01 24 wewnętrzny 86
W poniedziałki 09.00-17.00, od wtorku do piątku 8.00 -15.00

Gdyńskie Warsztaty Terapii Zajęciowej:
WTZ – „PSOUU”
prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Harcerska 4, tel. (58) 622 25 88
WTZ – „Cisza”
prowadzony przez Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „CISZA”
ul. Boisko 4, (58) 625 33 23
WTZ – „ADAPA”
prowadzony przez Fundację na rzecz Osób z Autyzmem i innymi
zaburzeniami rozwoju ADAPA
ul. Hallera 31a, tel. (58) 622 93 56
WTZ – „Caritas”
prowadzony przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej
ul. Jęczmienna 8, tel. (58) 667 81 83

Wsparcie dla osób z zaburzeniami
psychicznymi i po kryzysach psychicznych
Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób
wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.
Uczestnikami domu mogą być osoby dorosłe (od 50 r.ż.) wykazujące przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, tj. choroby otępienne, łagodne zaburzenia procesów poznawczych.
Celem działalności ośrodka jest zapobieganie izolacji społecznej, podnoszenie jakości życia uczestników oraz utrzymywanie
i zwiększanie ich aktywności poprzez prowadzenie zajęć wspierająco – aktywizujących.
Więcej informacji:
81 - 230 Gdynia, ul. Wąsowicza 3,
tel. (58 ) 622 36 03, e-mail: sdswasowicza@mopsgdynia.pl
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KLUB 123…
Zaprasza osoby po kryzysach psychicznych. Wspiera aktywność
społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi. Z oferty klubu
mogą skorzystać osoby z zaburzeniami psychicznymi, potrzebujące pomocy, niekoniecznie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Jego celem jest wspieranie aktywności społecznej
osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez m.in.: Zajęcia aktywizująco – integrujące, Spotkania z literatura i prasą, Rekreacyjne zajęcia plenerowe, Trening umiejętności społecznych, Spotkania z psychologiem. Z oferty klubu mogą skorzystać osoby
z zaburzeniami psychicznymi, potrzebujące pomocy, niekoniecznie z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Klucz czynny
jest od poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.00.
Więcej informacji:
Gdynia, ul. Warszawska 42,
tel. (58) 710 60 09, 797 993 618
www.klub123gdynia.pl
RBS Rodzina bliżej siebie (RBS) – panel osób niepełnosprawnych
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gdyni skoncentrowany jest na działaniach zmierzających do
integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Nieodłączną częścią Panelu Osób Niepełnosprawnych jest funkcjonujący Klub Samopomocy prowadzony prze animatora metodą terapii zajęciowej. W ramach klubu funkcjonuje dyskusyjny
klub filmowy, kółko fotograficzne, nauka j. angielskiego. Oferowane są także wyjścia do placówek kulturalno-oświatowych,
wycieczki.
We wspomnianych działaniach osobami wspierającymi na ścieżce zmiany są doradcy osób niepełnosprawnych. Są to zatrudnieni pedagodzy oraz psychologowie posiadający wiedzę oraz
doświadczenie w zakresie aktywizacji społecznej oraz zawodowej. W uaktywnieniu na rynku pracy jest pomocny zatrudniony
doradca zawodowy oraz trener pracy.

Więcej informacji:
Gdynia ul. Wendy 7/9
tel. (58) 620-88-07
Działalność Klubu Samopomocy przy Zespole Opiekuńczym
w Gdyni
Klub Samopomocy przeznaczony jest dla osób starszych wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – w tym
z problemem alkoholowym. Celem klubu jest przeciwdziałanie
zjawisku wykluczenia społecznego poprzez aktywizację mieszkańców miasta Gdyni w pokonywaniu i przezwyciężaniu różnego rodzaju problemów. Członkostwo w Klubie Samopomocy jest
dobrowolne, nieodpłatne i nie wymaga decyzji administracyjnej.
Więcej informacji:
Gdynia ul. Fredry 3
tel. (58) 661 65 26
e-mail: zo@mopsgdynia.pl
Środowiskowy Dom Samopomocy
Dom jest przeznaczony dla osób dorosłych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi w okresie remisji choroby, mających
trudności w życiu codziennym, wymagających wsparcia niezbędnego do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Decyzję o skierowaniu do Ośrodka wydaje Dzielnicowy Ośrodek
Pomocy Społecznej na wniosek ŚDS. Kilka razy w roku uczestnicy wyjeżdżają na jednodniowe wycieczki autokarowe. Organizowane są też wyjazdy terapeutyczno – rekreacyjne, wyjścia do
kina i placówek kulturalnych. Zespół terapeutów współpracuje
w przygotowaniu planu zajęć z samorządem uczestników, co
daje możliwość zapewnienia takich zajęć, które odpowiadają
potrzebom podopiecznych.
Więcej informacji:
Gdynia, ul. Gen. Maczka 1
tel: ( 58) 622 88 55
e-mail: sds@mopsgdynia.pl
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Dzielnicowe Ośrodki Pomocy
Społecznej (DOPS)
Placówki i jednostki MOPS w Gdyni
Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej są jednostkami pierwszego kontaktu dla osób potrzebujących. Planują pomoc dla
klienta w zależności od problemu – począwszy od pracy socjalnej, pomocy finansowej, rzeczowej, poprzez wsparcie specjalistyczne oraz poradnictwo.
DOPS nr 1 Gdynia
ul. Batalionów Chłopskich 1
tel (58 ) 622 09 47
Rozpatruje sprawy mieszkańców dzielnic: Redłowo, Orłowo, Mały
Kack, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka, Wiczlino.
DOPS nr 2 Gdynia
ul. Sikorskiego 2a
tel. (58) 625 17 49
Rozpatruje sprawy mieszkańców dzielnic: Obłuże, Oksywie, Babie
Doły, Pogórze.
DOPS nr 3 Gdynia
ul. Działowskiego 9
tel. (58) 663 20 20
Rozpatruje sprawy mieszkańców dzielnic: Grabówek, Chylonia,
Cisowa, Demptowo, Pustki Cisowskie.
DOPS nr 4 Gdynia
ul. Abrahama 59
tel. (58) 620 24 00
Rozpatruje sprawy mieszkańców dzielnic: Śródmieście, Działki
Leśne, Wzgórze św. Maksymiliana, Witomino, Chwarzno.

Zespół ds. Bezdomnych		
ul. Działowskiego 11
81-202 Gdynia
tel. (58) 662-00-11
Udziela szerokiego wsparcia osobom bezdomnym, monitoruje
ich sytuację życiową w miejscu przebywania, wspiera w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych (schronienie, wyżywienie, odzież), prowadzi indywidualne programy wychodzenia
z bezdomności.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Gen. Maczka 1
81-417 Gdynia
tel. (58) 622 24 24
Przeznaczony dla osób starszych, zapewnia: posiłki, fachową
opiekę, rehabilitację, zorganizowane spędzanie czasu wolnego.
Tymczasowy Ośrodek Opiekuńczy
ul. Chwarznieńska 93
81-602 Gdynia
tel. (58) 624 95 91, (58) 803 00 10
Przeznaczony dla bezdomnych mężczyzn. Zapewnia całodobowy pobyt, gorący posiłek, podstawowe świadczenia opiekuńcze,
a także rekreacyjne i kulturalne. Pomaga osobom bezdomnym
w usamodzielnieniu.
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Przydatne adresy, kontakty 		

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel. (58) 782 01 28
Wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia oraz o niepełnosprawności dla osób do 16
roku życia. Na wniosek osoby zainteresowanej wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej.
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
tel. (58) 668 20 10, (58) 668 20 11
tel./fax: (58) 668 20 12
www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl
PFRON Oddział Pomorski
ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk
tel. (58) 350 05 00
www.pfron.org.pl
Urząd Miasta w Gdyni, Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
Aleja Marszalka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. (58) 668 87 90
www.gdynia.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia
tel. (58) 620 49 54, 621 11 61, 620 29 44, 621 11 50
www.pupgdynia.pl
Pomorski Oddział NFZ Delegatura w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk
tel. (58) 840 03 85
www.nfz-gdansk.pl

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. 3 Maja 27/31, 81-264 Gdynia
tel. (58) 621 80 98
Centrum Integracja Gdynia
ul. Traugutta 2, 81-388 Gdynia
tel. (58) 660 28 38
www.niepelnosprawni.pl
Transport Osób Niepełnosprawnych
tel. (58) 623 50 78
Infolinia dla Osób Niepełnosprawnych
tel. 800 53 335
Samodzielny Referat ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. (58) 66 88 790
Wydział Spraw Społecznych
ul. 10-go Lutego 24, 81-364 Gdynia, tel. (58) 66 88 558
Pełnomocnik prezydenta miasta ds. Osób niepełnosprawnych
w Gdyni
ul. Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
tel. (0 58) 668 87 90, e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Biuro
Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Gałczyńskiego 4, 00- 362 Warszawa, tel. (22) 826 96 73
e-mail: sekretariat.bon@mpips.gov.pl
Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27-31, 81-364 Gdyniatel. (058) 661 55 38
e-mail: sekretariat@cas.gdynia.pl
Klub Sportowy Niepełnosprawnych START-GDYNIA
ul. Zielona 53, 81-197Gdynia
tel. 502 243 638
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Stowarzyszenia i Fundacje:

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego:

Polski Związek Niewidomych Okrąg
ul. Władysława IV 51
81-777 Gdynia
tel. (58) 620 22 91

Euromedical Poland
81-602 Gdynia, ul. Chwarznieńska 136/138
tel. (58) 624-04-93, 668-294-129 fax: 58 624-03-22
www.euromedical.pl

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Odział Gdynia
ul. Czechosłowacka 3, pok. 407
81-969 Gdynia
tel. (58) 660 81 96

PHH Farmpol Sp. z o.o. - Sklep Specjalistycznego Zaopatrzenia
Medycznego
81-506 Gdynia, ul. Stryjska 24
tel. (58) 622-65-91 fax: 58 622-65-91
www.farmpol.pl

Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin
I Przyjaciół Effetha
ul. Warszawska 76
81-309 Gdynia
tel. (58) 711 19 14
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria, SCE Flandria
ul. Romualda Traugutta 2 (wejście od ul. Władysława IV)
81-388 Gdynia,
tel. 664-999-881

Sklep Medyczny Kappa
81-391 Gdynia, ul. Świętojańska 41 lok. 5
tel. (58) 620-55-33
www.kappa-medyczny.pl
Sklep Medyczny
81-222 Gdynia, ul. Morska 99
tel. (58) 621-80-92
sklep@medical-shop.com.pl
www.medical-shop.com.pl
Ort-Medical
81-356 Gdynia, ul. Starowiejska 13/15
tel. (58) 621-02-10
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