
(Nie)Pe³nosprawni

I  N  F  O  R  M  A  T  O  R

P O W I A T   M I K O £ O W S K I

                   

Dom Pomocy Spo³ecznej w Orzeszu jako placówka pomocy spo³ecznej  
œwiadczy us³ugi bytowe, opiekuñcze i wspomagaj¹ce na poziomie 
obowi¹zuj¹cego standardu w zakresie wynikaj¹cym z indywidualnych 
potrzeb mieszkañców.

Dom Pomocy Spo³ecznej zapewnia równie¿ realizacjê potrzeb 
religijnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.

Obecnie w ramach Oœrodka dzia³aj¹ nastêpuj¹ce jednostki 
wspomagaj¹ce i aktywizuj¹ce osoby niepe³nosprawne:

Celem Oœrodka jest niesienie pomocy osobom niepe³nosprawnym, 
a szczególnie dzieciom i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ narz¹du ruchu 
i/lub z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ — poprzez kompleksow¹ 
dzia³alnoœæ opiekuñcz¹, wychowawcz¹, rehabilitacyjn¹, terapeutyczn¹ 
i edukacyjn¹.

DOM POMOCY SPO£ECZNEJ W ORZESZU

Do dyspozycji mieszkañców s¹ teren rekreacyjny z altan¹, huœtawk¹ dla 
osób poruszaj¹cych siê na wózkach oraz si³ownia napowietrzna, sale do 
terapii zajêciowej, a tak¿e salê do rehabilitacji fizycznej.

Oœrodek dla Osób Niepe³nosprawnych 
Mi³osierdzie Bo¿e

? Dwa Domy Pomocy Spo³ecznej dla Osób Niepe³nosprawnych Ruchowo;
? Warsztat Terapii Zajêciowej;
? Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej;
? Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej na bazie rolnictwa;
?Zak³ad Aktywnoœci Zawodowej „Grill” na bazie us³ug cateringowych i us³ug 
pralniczych;
? Œrodowiskowy Dom Samopomocy;

Na terenie Oœrodka funkcjonuje wypo¿yczalnia sprzêtu 
rehabilitacyjnego, w której mo¿na wypo¿yczyæ nastêpuj¹cy sprzêt:
(wózki aktywne i ortopedyczne, kule, koncentratory tlenu, ³ó¿ka 
ortopedyczne, materace przeciwodle¿ynowe, chodziki, balkoniki, krzes³a 
prysznicowe, krzes³a toaletowe itp. sprzêt.)

www.dpsorzesze.pl; e-mail: biuro@dpsorzesze.pl
T: 32 221 53 62

ul. Traugutta 45, 43-180 Orzesze

www.osrodek.borowa-wies.pl; e-mail: osrodek@borowa-wies.pl
T: 32 238 60 21 / 32 322 53 35 

ul. Gliwicka 366; 43-190 Miko³ów-Borowa Wieœ

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹ Ko³o w Miko³owie

? ruchow¹ niepe³nosprawnoœci¹;
? afazja;
? autyzmem;
? z niedowidzeniem;
? s³abos³ysz¹ce;
? z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu g³êbokim od 3 r.¿.

Specjalista ds. Polityki Senioralnej
Sabina Grzywok

mail: sabina.grzywok@mikolow.starostwo.gov.pl
T: (32) 32 48 298  /  530 305 195

Dy¿ury w Starostwie Powiatowym w Miko³owie
œroda 11.00 - 13.00 / pi¹tek 09.00 - 11.00

W ramach stowarzyszenia dzia³aj¹:

? Rehabilitacja 25 plus –

?Warsztaty Terapii Zajêciowej -

? Oœrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Wyrach -

 program pilota¿owy PFRON dla osób, które ukoñczy³y 25 rok 
¿ycia,  beneficjentami  s¹  absolwenci  placówek  OREW  oraz  Szkó³  Przysposabiaj¹cych 

z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ (w stopniu g³êbokim i umiarkowanym), którzy nie 
s¹ zatrudnieni i nie s¹ objêci rehabilitacj¹ spo³eczn¹ w placówkach dziennej aktywnoœci 
(np.: ŒDS, WTZ);
  placówka wykonuj¹ca rehabilitacjê spo³eczn¹ 

i zawodow¹ niepe³nosprawnych podopiecznych. Terapia realizowana jest poprzez 
terapiê zajêciow¹;

 kszta³cimy dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyjmujemy dzieci: ze sprzê¿onymi 
niepe³nosprawnoœciami, z intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym i znacznym,  w tym z: 

www.psouu-mikolow.pl
e-mail: zk.mikolow@psouu.org.pl

T:  32 226 31 52
pl. Salwatorianów 4; 43-190 Miko³ów

STAROSTWO POWIATOWE W MIKO£OWIE
ul. ̄ wirki i Wigury 4a; 43-190 Miko³ów

T:  informacja: (32) 32 48 100
sekretariat: (32) 32 48 102
Biuro Rady: (32) 32 48 107

www.mikolowski.pl



ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 2 SPECJALNYCH IM MARII
 GRZEGORZEWSKIEJ W MIKO£OWIE

Podstawowe zadanie to indywidualizacja pracy z uczniem na 
podstawie IPET Indywidualnego Programu Edukacyjno –  
Terapeutycznego dla ka¿dego ucznia, opracowanego przez nauczycieli  w 
uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami  na podstawie orzeczenia 
o potrzebie kszta³cenia specjalnego  i realizowanego 
w ramach zajêæ edukacyjnych i rewalidacyjnych.

Do dyspozycji uczniów s¹ dwie mobilne pracownie komputerowe, 
tablice multimedialne, miejsce i plac zabaw, sala do terapii SI, sala 
doœwiadczania œwiata, EEG Biofeedback, rewalidacji, logopedii, zajêæ 
œwietlicowych oraz biblioteka szkolna.

ZESPÓ£ SZKÓ£ NR 1 SPECJALNYCH IM. 
KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MIKO£OWIE

Podstawowe zadanie - nauczanie, wychowanie i opieka nad uczniami o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizacja pracy z uczniem 
na podstawie IPET -Indywidualnego Programu Edukacyjno– 
Terapeutycznego  opracowanego przez zespó³ specjalistów, na podstawie 
orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego i realizowanego w ramach 
wszystkich obowi¹zkowych zajêæ edukacyjnych i rewalidacyjnych.

?Szko³a Podstawowa- 

?Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pracy -

?Liceum Ogólnokszta³c¹ce-

?Szko³a Bran¿owa I Stopnia-

?

?  

 dla uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ 
w  stopniu  lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹ 
i dzieci z autyzmem, a tak¿e zespo³em Aspergera. 

  dla absolwentów szkó³ podstawowych
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz 
ucznów z niepe³nosprawnoœcia sprzê¿on¹.  

 dla uczniów w normie intelektualnej z niepe³no-
sprawnoœci¹ ruchow¹, w tym z afazj¹, autyzmem, zespo³em Aspergera oraz 
niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi.  

 dla uczniów z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ 
w stopniu lekkim, autyzmem lub zespo³em  Aspergera i niepe³nosprawnoœciami  
sprzê¿onymi. 

Szko³a Podstawowa - dla uczniów w wieku od 7 do 20 roku ¿ycia, 
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu  umiarkowanym
 i znacznym oraz z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹ np. ruchow¹

   Szko³a Przysposabiaj¹ca do Pracy - dla uczniów w wielu do 24 lat, 
z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu umiarkowanym
 i znacznym oraz z niepe³nosprawnoœci¹ sprzê¿on¹ np. ruchow¹

www.zs2s-mikolow.pl e-mail: sekretariat@zs2s-mikolow.pl
T: 32 219 80 61 ul. Pokoju 4 a; 43 – 190 Miko³ów

Aktywnie wspó³pracujemy z lokalnymi szko³ami, innymi 
placówkami oœwiatowymi, a przede wszystkim z Oœrodkiem dla Osób 
Niepe³nosprawnych ,,Mi³osierdzie Bo¿e” w Miko³owie - Borowej Wsi, 
Zak³adami Aktywnoœci Zawodowej oraz Warsztatami Terapii 
Zajêciowej.

W Poradni dzia³aj¹, na zasadach okreœlonych odrêbnymi 
przepisami, zespo³y orzekaj¹ce wydaj¹ce, na wniosek rodzica / 
prawnych opiekunów, orzeczenia:

 o potrzebie kszta³cenia specjalnego dla dzieci i m³odzie¿y 
niepe³nosprawnej oraz niedostosowanej spo³ecznie, wymagaj¹cej 
stosowania specjalnej organizacji nauki  i metod pracy, 

 o potrzebie zajêæ rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci
i m³odzie¿y z niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹ w stopniu g³êbokim,

o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i m³odzie¿y, którym 
stan zdrowia uniemo¿liwia lub znacznie utrudnia uczêszczanie do 
szko³y, 

 o potrzebie indywidualnego obowi¹zkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia 
uniemo¿liwia lub znacznie utrudnia uczêszczanie do szko³y lub 
oddzia³u przedszkolnego, 

  opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 
chwili wykrycia niepe³nosprawnoœci do podjêcia nauki w szkole. 

  

Jesteœmy otwarci na dzielenie siê wiedz¹ i doœwiadczeniem! 

?

?

? 

?

?

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez: 

?

Do dyspozycji uczniów s¹ tablice multimedialne, pod³oga 
multimedialna, miejsce i plac zabaw, boisko szkolne, si³ownia 
napowietrzna, zestaw pomocy do terapii SI, EEG Biofeedback, 
rewalidacji, logopedii, zajêæ œwietlicowych oraz biblioteka szkolna

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNA W MIKO£OWIE

diagnozowanie (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, 
logopedyczna, predyspozycji zawodowych, SI, jest to diagnoza 
specjalistyczna i wieloaspektowa);
efektem diagnozy jest: opiniowanie (dla szkó³, lekarza, ZUS, s¹d
 i inne) i orzecznictwo;
?     udzielanie tak¿e pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom 
oraz dzieciom i m³odzie¿y.

www.zss1borowawies.pl; e-mail: zss1@powiat-mikolowski.pl
T: 883 735 622 F: 32 322 04 62 ul. Gliwicka 366; 43 – 190 Miko³ów

www.poradnia.mikolowski.pl; 
e-mail:poradnia@powiat.mikolowski.pl

T: 32 226 20 71; ul. ¯wirki i Wigury 4 ; 43 – 190 Miko³ów

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

Zapewniamy wsparcie rodzinom, dzieciom bêd¹cym w trudnych 
sytuacjach ¿yciowych, pomoc w usamodzielnianiu siê wychowanków 
opuszczaj¹cych placówki opiekuñczo – wychowawcze i rodziny 
zastêpcze, pomoc osobom znajduj¹cym siê w sytuacjach kryzysowych.

? organizowanie i prowadzenie oraz dofinansowanie warsztatów 
terapii zajêciowej dzia³aj¹cych na terenie powiatu,
? dofinansowanie uczestnictwa osób niepe³nosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
? dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 
komunikowaniu siê i technicznych w zwi¹zku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepe³nosprawnych,
?  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i œrodki pomocnicze przyznawane osobom 
niepe³nosprawnym na podstawie odrêbnych przepisów
?  d o f i n a n s o w a n i e  s p o r t u ,  k u l t u r y ,  r e k r e a c j i  o s ó b  
niepe³nosprawnych,
? przyznawanie osobom niepe³nosprawnym jednorazowych œrodków 
na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 
wk³adu do spó³dzielni socjalnej,
? dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcê w 
zwi¹zku  z  wyposa¿eniem stanowisk  pracy  d la  osób 
niepe³nosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzêdzie Pracy, 
realizacja programów celowych i zlecanych przez PFRON.

Jest jednostk¹ organizacyjn¹ powiatu miko³owskiego realizuj¹c¹ 
zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastêpczej, 
pomocy spo³ecznej, rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz 
zatrudniania osób niepe³nosprawnych oraz w zakresie 
przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie. Prowadzimy specjalistyczne 
poradnictwo  oraz  wspó³pracujemy  z  szeregiem instytucji i placówek 
z terenu naszego powiatu.

Pomoc osobom z niepe³nosprawnoœciami realizujemy poprzez :

Jako instytucja zorientowana przede wszystkim na niesieniu 
pomocy, Centrum stara siê zapewniæ swoim klientom wysokiej jakoœci 
us³ugi poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników. 

Œwiadczenie pomocy, niezale¿nie od jej formy, jest nieodp³atne 
i dobrowolne.

www.pcpr.mikolowski.pl 
e-mail: sekretariat@pcpr.mikolowski.pl

T: 32 224 43 90 ul. Chopina 8; 43-170 £aziska Górne



RODZAJE ORZECZEÑ

POWIATOWY URZ¥D PRACY W MIKO£OWIE 

Osoba niepe³nosprawna, zarejestrowana w PUP ze statusem osoby bezrobotnej mo¿e 
skorzystaæ z poni¿szych dostêpnych form aktywizacji:
?szkolenia (zmiana kwalifikacji, uzupe³nienie kwalifikacji),
?bon szkoleniowy (dla osób do 30 roku ¿ycia),
?sta¿e,
?bon sta¿owy (dla osób do 30 roku ¿ycia),
?dofinansowanie kosztów  egzaminu, licencji niezbêdnych do wykonywania zawodu,
?bon na zasiedlenie w zwi¹zku z podjêciem pracy poza dotychczasowym miejscem   
         zamieszkania (dla osób do 30 roku ¿ycia),
?œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej,
?zatrudnienie w ramach subsydiowanego stanowiska pracy (refundacja kosztów 
wyposa¿enia lub  doposa¿enia stanowiska pracy albo refundacja czêœci wynagrodzenia i 
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne), 
?zatrudnienie w ramach przyznanego pracodawcy dofinansowania wynagrodzenia za 
zatrudnienie osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia, 
?us³ug doradcy zawodowego i poœrednika pracy.

W Powiatowym Urzêdzie Pracy dostêpny jest punkt pomocy dla osób z niepe³no- 
sprawnoœci¹, w ramach którego mo¿na uzyskaæ  wsparcie dotycz¹ce aktywizacji zawodowej 
oraz szkoleñ lub uzyskaæ informacje o aktualnych projektach realizowanych dla osób 
z niepe³nosprawnoœciami.

Powiatowy Urz¹d Pracy w Miko³owie wykonuje zadania z zakresu promocji 
zatrudnienia, ³agodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy, ze szczególnym uwzglêdnieniem osób z niepe³no- 
sprawnoœci¹. 

Osoby bezrobotne, posiadaj¹ce orzeczenie o niepe³nosprawnoœci,  maj¹ prawo 
pierwszeñstwa dostêpu do uczestnictwa w projektach  realizowanych przez PUP.

Punkt informacyjny dla osób z niepe³nosprawnoœci¹  znajduje siê w pokoju 113 (parter).
T: (32) 325-03-88 lub (32) 224-45-15 wew.113
e-mail: marzena.borucka@pup-mikolow.pl

ul. Chopina 8, 43-170 £aziska Górne
T: 32 224 11 39, 32 224 10 92,  F: 32 325 03 99



Powiatowy Zespó³ ds. orzekania o niepe³nosprawnoœci 
w Rybniku Punkt Obs³ugi Klienta w Miko³owie 

Starostwo Powiatowe w Miko³owie, ul. ¯wirki i Wigury 4a, pokój 151 
wejœcie C, czynny w ka¿dy drugi i czwarty poniedzia³ek miesi¹ca, 
w miesi¹cu grudniu – pierwszy i trzeci poniedzia³ek miesi¹ca: 

(11 i 25 maja, 8 i 22 czerwca, 13 i 27 lipca, 10 i 24 sierpnia, 14 i 28 
wrzeœnia, 12 i 26 paŸdziernika, 9 i 23 listopada, 14 i 28 grudnia ).  

? w godz. od 
? z przerw¹ w godz. od 

Szczegó³owe dane o dzia³alnoœci Zespo³u, a tak¿e odpowiednie druki 
wniosków i zaœwiadczeñ mo¿na pobraæ ze strony internetowej: 

Powiatowa Spo³eczna Rada ds. Osób Niepe³nosprawnych

e-mail: rada.on@mikolowski.pl

GMINNE OŒRODKI WSPARCIA

43-190 Miko³ów, ul. Kolejowa 2
T: 32 324 26 60 / 32 324 26 94 
e-mail: mops@mops.mikolow.eu
www.mops.mikolow.eu

43-170 £aziska Górne, ul. Energetyków 5
T: 32 326 23 40
e-mail: sekretariat@mops.laziska.pl  
www.mops.laziska.pl

43-180 Orzesze, ul. Rynek 2a
T: 32 221 55 20
e-mail: mops@orzesze.pl

43-178 Ornontowice, ul. ̄ abik 9
T: 32 235 45 03
e-mail: gops@ornontowice.pl

43-175 Wyry, ul. G³ówna 107
T: 32 323 02 38
e-mail: gops@gopswyry.eu

Rok 2020 

8:00 do 13:00
10:00 do 10:15

www.pzon.rybnik.pl                                                                      T: 32 42 37 202

Artur Matysiak                       Bo¿ena Kolanek                  Aleksandra Buczek
Marzena Borucka                   Dorota Chmiel

 

1. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miko³owie

2. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w £aziskach Górnych

3. Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Orzeszu

4. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Ornontowicach

5. Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Wyrach



Nieodp³atna pomoc prawna, nieodp³atne poradnictwo 
obywatelskie i nieodp³atna mediacja na terenie 

powiatu miko³owskiego

Nieodp³atne poradnictwo obywatelskie 
i nieodp³atna mediacja

Nieodp³atna pomoc prawna i nieodp³atna mediacja
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ULGI:

Podatkowe - Rozliczaj¹c siê z fiskusem w tym roku 
niektórzy seniorzy powinni pamiêtaæ o tym, ¿e bêd¹ 
o b o w i ¹ z y w a ³ y  w i ê k s z e  u l g i  p o d a t k o w e  d l a  
niepe³nosprawnych. Warto z nich w pe³ni skorzystaæ, gdy¿ 
gwarantuj¹ du¿e oszczêdnoœci w bud¿ecie

Pocztowe - W prawie pocztowym znajduj¹ siê zapisy, 
które maj¹ zapewniæ osobom niepe³nosprawnym dostêp do 
korzystania z us³ug pocztowych.

Abonament RTV - Nie wszyscy posiadacze odbiornika 
radiowego i telewizyjnego zap³ac¹ abonament. Przepisy 
pozwalaj¹ osobom w trudnej sytuacji ¿yciowej wnioskowaæ o 
zwolnienie z tych op³at. W gronie uprawnionych znajduj¹ siê 
tak¿e seniorzy, którzy ukoñczyli 75 lat, w ich przypadku 
zwolnienie nastêpuje „z urzêdu”, nie musz¹ sk³adaæ wniosku 
o to zwolnienie. 

Komunikacja Miejska - Osoby niepe³nosprawne, które 
legitymuj¹ siê dokumentem potwierdzaj¹cym znaczny 
stopieñ niepe³nosprawnoœci mog¹ skorzystaæ z ulgowych 
przejazdów œrodkami transportu publicznego.

Komunikacja PKS i PKP - Osoby ze znacznym stopniem 
niepe³nosprawnoœci (I grup¹ inwalidzk¹, orzeczeniem o 
niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji), posiadaj¹ – 
zgodnie z zasadami ogólnymi - uprawnienie do ulgi:

·  przy przejazdach poci¹gami pospiesznymi i 
ekspresowymi oraz przy przejazdach autobusami w 
komunikacji przyœpieszonej i poœpiesznej (PKS) - na 
podstawie biletów jednorazowych;

·  przy przejazdach poci¹gami osobowymi oraz 
przy przejazdach autobusami w komunikacji zwyk³ej (PKS) 
na podstawie biletów jednorazowych.

37%

49%


