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Gdynia: 

https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/instytucje-pomagajace,3816/instytucje-w-ktorych-osoba-

niepelnosprawna-moze-uzyskac-pomoc,365569 

1. Urząd Miasta Gdyni  

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54  

e-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl 

PUNKT OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

• łącznik przy sali obsługi mieszkańców, tel. 58-66-88-791, 58-66-88-792;  

• obsługa interesantów z wadami słuchu i mowy (tłumacz w języku migowym); 

• pomoc osobom niepełnosprawnym w załatwianiu spraw w komórkach 

organizacyjnych Urzędu; 

• udzielanie kompleksowej informacji i wskazanie sposobów uzyskiwania 

pomocy przez osoby niepełnosprawne dla rozwiązywania problemów 

związanych z niepełnosprawnością; 

• informowanie o podstawowych uprawnieniach przysługujących osobom 

niepełnosprawnym, a także o instytucjach i organizacjach udzielających 

pomocy; 

• kompletowanie dokumentacji zawierającej stosowne przepisy z dziedziny 

prawa, pomocy społecznej, edukacji, sportu, rekreacji kultury i turystyki, a 

także dotyczące dzieci niepełnosprawnych. 

SAMODZIELNY REFERAT DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

tel. 58-66-88-790 

• opracowywanie projektów programów dotyczących rehabilitacji społecznej                   

i zawodowej osób niepełnosprawnych przy współpracy z wydziałem Polityki 

Gospodarczej i Nadzoru Właścicielskiego oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, inspirowanie i koordynacja działań istotnych dla środowiska osób 

niepełnosprawnych, podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu                    

i miejskie jednostki organizacyjne; 

• inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczania skutków 

niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom 

niepełnosprawnym ich funkcjonowanie; 

• współpraca z przedstawicielami: administracji rządowej, jednostek samorządu 

terytorialnego, organizacji pozarządowych, miejskich jednostek 

organizacyjnych, urzędu miasta w zakresie problematyki osób 

niepełnosprawnych; 

• inicjowanie i koordynacja realizacji integracyjnych programów oświatowych, 

kulturalnych i rekreacyjnych; 



• analiza potrzeb osób niepełnosprawnych dotyczących m.in. dostępu do: 

obiektów użyteczności publicznej, dóbr i usług umożliwiających pełne 

uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, leczenia i rehabilitacji, 

informacji; a ponadto dotyczących swobodnego przemieszczania się                             

i powszechnego korzystania ze środków transportu, możliwości komunikacji 

międzyludzkiej, pomocy psychologicznej; 

• inspirowanie tworzenia i wykorzystywania baz danych dotyczących osób 

niepełnosprawnych w granicach przewidzianych prawem. 

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

pok. 205, II piętro   tel. 58-66-88-790  

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ I NADZORU 

WŁAŚCICIELSKIEGO  

GDYŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

ul. 10 Lutego 24, tel. 58-668-20-10 lub 11  

• obsługa wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności 

Gospodarczej (CEIDG);  

• udzielanie informacji o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego 

przez instytucje i organizacje dla przedsiębiorców; 

• obsługa Miejskiego Katalogu Firm; 

• koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń dla przedsiębiorców w 

ramach rozwoju przedsiębiorczości w mieście; 

• współpraca z organizacjami osób niepełnosprawnych, urzędami i instytucjami 

w celu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 

• obsługa osób niepełnosprawnych i pracodawców osób niepełnosprawnych w 

zakresie przewidzianym ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Pomorskie Miasteczko Zawodów przy Fundacji Gospodarczej  

ul. Olimpijska 2  

tel. 58-622-20-52, 58-622-95-43 

• bezpłatna pomoc osobom bezrobotnym, absolwentom, osobom pragnącym 

zdobyć nowe kwalifikacje, młodzieży szkolnej oraz przyszłym i obecnym 

przedsiębiorcom w zakresie szkoleń i indywidualnego doradztwa.  

Ponadto:  

• pomoc przy podejmowaniu decyzji zawodowych poprzez dostarczanie 

najnowszych informacji  o zawodach i rynku pracy; 

• badanie predyspozycji zawodowych; 



• pomoc w rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości; 

• szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, warsztaty 

aktywizacji zawodowej, kursy komputerowe; 

• doradztwo biznesowe dla małych i średnich przedsiębiorstw; 

• punkt informacji o programach pomocowych dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

Targi Pracy. 

 

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Adres: Grabowo 2, 81-265 Gdynia         http://www.mopsgdynia.pl/ 

Telefon: 58 782 01 20, 58 625 93 37 

fax: 58 625 93 38, 58 625 93 70 

e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl 

• zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest pomoc mieszkańcom 

miasta, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji 

życiowych. Ośrodek organizuje i koordynuje całość działań na rzecz osób 

potrzebujących wsparcia w Gdyni;  

• prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują 

się w trudnej dla nich sytuacji z następujących powodów: 

- ubóstwa, 

- sieroctwa, 

- bezdomności, 

- niepełnosprawności, 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

- przemocy w rodzinie, 

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, 

- trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

- alkoholizmu lub narkomanii, 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

- klęski żywiołowej lub ekologicznej, 



- lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

Osoby potrzebujące wsparcia prosimy o zgłaszanie się do Dzielnicowych Ośrodków 

Pomocy Społecznej.  

Podstawą uzyskania pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez 

pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. 

3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Siedziba Gdyńskiego Centrum Zdrowia – ul. Wł. IV 43 / II piętro 

tel.58-880 83 78 ,  pzon@gcz.gdynia.pl 

• wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku 

życia i orzeczeń o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia; 

• wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej; 

• wydawanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.   

4. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gdyni 

Adres:  Filomatów 2  81-242 Gdynia 

Nr telefonu: 58 623-86-86  

Nr faxu: 58 623-86-86 

E-mail: demptowo@poczta.onet.pl   

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W GDYNI 

ul. Łanowa 22a  81-578 Gdynia 

Koordynator :  tel. 601 234 251 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 2 W GDYNI 

ul. Św. Faustyny 9  81-577 Gdynia 

Koordynator:  tel. 509 927 035 

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 3 W GDYNI 

ul. Druskiennicka 38  81-533 Gdynia 

Koordynator:  tel. 601 628 224 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: 

• zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego 

niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, 

bytowe, społeczne i religijne; 

• realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy 

dziecku; 



• umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że 

sąd postanowi inaczej; 

• podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; 

• zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i 

możliwości rozwojowych; 

• obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; 

• zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza zapewnia ponadto: 

• pomoc doraźną w sytuacjach kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i 

osobistych, w oparciu o indywidualną diagnozę dziecka i jego rodziny; 

• prowadzenie pracy z rodzinami naturalnymi i zastępczymi; 

• prowadzenie zajęć i szeroko rozumianej pracy z dzieckiem i rodziną w oparciu 

o „indywidualny plan pracy” uwzględniając przygotowanie dziecka do 

usamodzielnienia; 

• przygotowanie dziecka do życia społecznego; 

• podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny 

przysposabiają. 

 

5. Domy Pomocy Społecznej w Gdyni 

http://dps-gdynia.pl/ 

Adres: ul. Pawia 31           81 - 078 Gdynia 

Nr telefonu: 58 622-06-24  

Nr faxu: 58 622-06-24 

E-mail: dps1@wp.pl 

Adres skrytki e PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-

spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/dps-gdynia 

• zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki, oraz zaspakajanie 

potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie 

obowiązujących standardów;  

• dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń 

zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów oraz 

pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność - do wysokości limitu ceny 

przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;  

• dom świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem usług, a w 

szczególności: 

http://dps-gdynia.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/dps-gdynia
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/dps-gdynia


- w zakresie potrzeb bytowych, zapewnia: 

- miejsce zamieszkania, 

- wyżywienie, w tym również dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza, 

- odzież i obuwie, 

- utrzymanie czystości; 

- opiekuńcze, polegające na: 

- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, 

- pielęgnacji, 

- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych; 

- wspomagające, polegające na: 

- umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, 

- podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców, 

- umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 

- zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, 

-stymulowaniu nawiązywania, utrzymania i rozwijania kontaktu z rodziną i 

środowiskiem, 

- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości, 

- pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, 

szczególnie mającej charakter terapeutyczny, 

- zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów 

wartościowych, 

- pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, 

wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 

30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy o pomocy 

społecznej, 

- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o 

tych prawach, 

- sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców. 

 

1. Centrum Integracji Społecznej w Gdyni 

http://www.bezdomnosc.org.pl/index.php/cis-gdynia 

ul. Energetyków 13 A    81-184 Gdynia 

tel: 515 760 789   tel: 58 573 33 78   e-mail: cis.gdynia@ab.org.pl 

mailto:cis.gdynia@ab.org.pl


Centrum Integracji Społecznej jest jednostką utworzoną przez Towarzystwo Pomocy im. św. 

Brata Alberta, zajmującą się aktywizacją zawodową oraz społeczną, powołaną do działania 

decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/2016 o nadaniu statusu CIS w Gdyni od dnia 

01.12.2016 roku na okres 5 lat. Działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdyni reguluje 

ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA CIS : 

• wsparcie w nabyciu umiejętności zawodowych poprzez przyuczenie do 

zawodu 

• wsparcie w przekwalifikowaniu i/lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych 

• wsparcie w nabyciu umiejętności  pozwalających na pełnienie ról społecznych 

• wsparcie w nabyciu umiejętności interpersonalnych i społecznych 

• wsparcie w rozwoju osobistym 

OFERTA CIS: 

- warsztaty zawodowe: 

          -    ogrodniczo - porządkowy z elementami prac remontowych, 

          -    usługowy (sprzedawca, pracownik ochrony, usługi hotelarskie, 

gastronomiczne, opiekun osób starszych, listonosz, telemarketer), 

          -    przemysłowo – produkcyjny (przemysł stoczniowy, produkcja, przetwórstwo 

rybne), 

- szkolenia zawodowe, 

- warsztaty tematyczne z zakresu mi.in. umiejętności społecznych i interpersonalnych, 

umiejętności gospodarowania własnym budżetem czy umiejętności poruszania się po 

rynku pracy, 

- wsparcie  specjalistów: psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego, 

job coacha, 

- zajęcia edukacyjne m.in. zajęcia językowe, zajęcia komputerowe, 

- wydarzenia sportowo – kulturalne, 

- świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,  

- ubezpieczenie NNW, 

- jeden ciepły posiłek dziennie, 

- bilety ZKM. 

PROFILE UCZESTNIKÓW CIS: 

-    osoby bezdomne 

-    osoby uzależnione od alkoholu 



-    osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających 

-    osoby z doświadczeniem choroby psychicznej 

-    osoby bezrobotne pozostające bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy w 

ostatnich 2 latach 

-    osoby zwalniane z zakładów karnych 

-    uchodźcy 

-    osoby z niepełnosprawnością 

OSOBY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ UCZESTNIKAMI CIS, to osoby które mają 

prawo do: 

-    zasiłku dla bezrobotnych 

-    zasiłku przedemerytalnego 

-    świadczenia przedemerytalnego 

-    renty strukturalnej 

-    renty z tytułu niezdolności do pracy 

-    emerytury 

7. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Wejherowo 

 https://www.far.org.pl/pomorskie.html 

 Biuro FAR – woj. pomorskie 

ul. A. Necla 8/L5  84-200 Wejherowo 

tel/fax:  58 738 93 75  e-mail: biuro.pomorskie@far.org.pl 

• Programy FAR: 

• Projekty Regionalne finansowane z Funduszy Europejskich 

• Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością szansą na 

podjęcie i utrzymanie zatrudnienia 

• Kompleksowa aktywizacja społeczna osób poruszających się na wózku 

inwalidzkim  

• Kompleksowa aktywizacja zawodowa i włączenie w rynek pracy osób 

niepełnosprawnych 

• Polska Liga Rugby na Wózkach 2016 

• Kompleksowa aktywizacja społeczna dzieci w wieku 4-16 lat poruszających 

się na wózku inwalidzkim  

• Program Kobiecy FAR 

mailto:biuro.pomorskie@far.org.pl


• Zajęcia regionalne 

• Obozy dla kobiet 

• Obozy 

• Pierwszy wózek 

• Sport 

• Wolontariat 

8. Integralia Fundacja Sopot 

http://www.integralia.pl 

Siedziba: Centrala Grupy ERGO Hestia 

ul. Hestii 1  81-731 Sopot 

Zadzwoń do nas  +48 58 555 60 90  +48 58 559 46 82 

Napisz e-mail  fundacja@integralia.pl 

• Misją fundacji Integralia jest wspieranie osób z niepełnosprawnościami na 

drodze do samorealizacji zawodowej. Wypełniamy ją w sposób szczególny, 

współtworząc przyjazne stanowiska pracy w Grupie ERGO Hestia oraz                  

w innych firmach i instytucjach. 

• Zespół fundacji tworzą specjaliści, którzy podpowiadają osobom                            

z niepełnosprawnością, jak stać się konkurencyjnym na rynku pracy. 

Tłumaczą, jak budować i wykorzystywać własny potencjał, umiejętności                  

i atuty, zamiast koncentrować się na ograniczeniach. 

• Fundacja tworzy również przestrzeń do współpracy różnych środowisk – m.in. 

pracodawców, uczelni i szkół – na rzecz inicjatyw promujących otwarte                

i przyjazne postawy wobec osób z niepełnosprawnościami. 

9. Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

 http://lis.gdynia.pl/ 

LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH  

ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)  81-346 Gdynia 

sekretariat@lis.gdynia.pl  +48 58 727 39 01 

Pracownia LIS / Inkubator i Klaster Innowacji Społecznych / Aktywizacja Społeczno-

Zawodowa 

al. Zwycięstwa 96/98  81-451 Gdynia 

Pracownia LIS: lis@lis.gdynia.pl  Inkubator: innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl 

+48 58 727 39 16 Aktywizacja: pracownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 11 

 

http://www.integralia.pl/
http://lis.gdynia.pl/
mailto:sekretariat@lis.gdynia.pl
mailto:is@lis.gdynia.pl
mailto:pracownia@lis.gdynia.pl


WYMIENNIKOWNIA 

Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu 

ul. Kartuska 20B 81-001 Gdynia 

wymiennikownia@lis.gdynia.pl     +48 58 663 12 55 

CENTRUM SĄSIEDZKIE  

Przystań Lipowa 15  ul. Lipowa 15  81-572 Gdynia  

lipowa15@lis.gdynia.pl   +48 58 727 39 27 

CENTRUM SĄSIEDZKIE  

Przystań Śmidowicza 49  ul. Śmidowicza 49  81-127 Gdynia  

smidowicza49@lis.gdynia.pl   +48 58 727 39 25 

CENTRUM SĄSIEDZKIE  

Przystań Chylońska 237  ul. Chylońska 237   81-007 Gdynia 

chylonska237@lis.gdynia.pl     +48 58 727 39 30 

PRACOWNIA LIS  

Al. Zwycięstwa 96/98 

Tomasz Matysiak   t.matysiak@lis.gdynia.pl    lis@lis.gdynia.pl   +48 58 727 39 16 

Alicja Wiczling  a.wiczling@lis.gdynia.pl  lis@lis.gdynia.pl  +48 58 727 39 16 

Zuzanna Malicka  z.malicka@lis.gdynia.pl  lis@lis.gdynia.pl   +48 58 727 39 16 

Marta Ostrowska  m.ostrowska@lis.gdynia.pl  lis@lis.gdynia.pl  +48 58 727 39 16 

DIAGNOZY I PARTYCYPACJA  

Żeromskiego 31 

Ewa Stokłuska  e.stokluska@lis.gdynia.pl  bo@gdynia.pl  +48 587273908| 587273910 

Borys Martela b.martela@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48 58 727 39 08 | 58 727 39 10 

Joanna Jaczewska j.jaczewska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48587273908|5872739 10 

Joanna Krukowska j.krukowska@lis.gdynia.pl bo@gdynia.pl +48587273908|587273910 

INKUBATOR I KLASTER INNOWACJI SPOŁECZNYCH  

Al. Zwycięstwa 96/98 

Magdalena Żółkiewicz m.zolkiewicz@lis.gdynia.pl 

innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl  +48 58 727 39 16 

Anna Ratajczak a.ratajczak@lis.gdynia.pl innowacjespoleczne@lis.gdynia.pl 

+48 58 727 39 16 
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ANIMACYJNE PROJEKTY SPOŁECZNE 

ul. Żeromskiego 31/ Al. Zwycięstwa 96/98 / ul. Lipowa 15/ ul. Chylońska 237 

Agnieszka Kaim a.kaim@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 24 | 58 727 39 16 

Urszula Kokoszka u.kokoszka@lis.gdynia.pl lipowa15@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 27 

Marta Sarnowska m.sarnowska@lis.gdynia.pl chylonska237@lis.gdynia.pl +48587273930 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA  

Al. Zwycięstwa 96/98 

Beata Prusak b.prusak@lis.gdynia.pl pracownia@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 12 

Marzena Pawłowska m.pawlowska@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 11 

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  

ul. Żeromskiego 31 

Monika Listwoń m.listwon@lis.gdynia.pl +48 58 727 39 21 

WYMIENNIKOWNIA  

ul.Kartuska 20B 

Magdalena Dębna m.debna@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55 

Martyna Winnicka m.winnicka@lis.gdynia.pl wymiennikownia@lis.gdynia.pl +48 58 663 12 55 

• Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS) to samodzielna jednostka 

budżetowa Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialna za rozwijanie i wspieranie 

innowacyjnych rozwiązań społecznych skierowanych do mieszkańców Gdyni. 

• Laboratorium Innowacji Społecznych to także idea, która wyrosła z myślenia, 

że miasto, aby rozwijać się w sposób zrównoważony i uzyskiwać trwałe 

rezultaty, potrzebuje nowych pomysłów nie tylko w sferze technologii czy 

gospodarki, ale również w działalności społecznej, kierowanej do 

mieszkańców. 

• Zadaniem LIS jest wypracowywanie, wspieranie i upowszechnianie 

nowatorskich rozwiązań społecznych, tak aby mieszkańcom Gdyni – bez 

względu na wiek, pochodzenie społeczne czy miejsce zamieszkania – żyło się 

lepiej. 

 

2. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni 

http://opitu.pl/ 

ul. M. Reja 2a   81-441 Gdynia 

t./fax: 58 621 61 35 e-mail: akrupa@opitu.pl 

• ośrodek posiada kompleksową ofertę programu pomocy dla osób borykających 

się z chorobą alkoholową, dla osób z syndromem DDA oraz dla osób 
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doświadczających przemocy w rodzinie z problemem uzależnienia. Oferta 

zawiera w sobie: 

- porady diagnostyczne, 

- psychoterapia indywidualna, 

- psychoterapia grupowa, 

- konsultacje z lekarzem psychiatrą, 

- badania za pomocą testów psychologicznych 

- pomoc pracownika socjalnego. 

3. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych  

ul. 3 Maja 27-31,  

tel./fax 58-621-80-98 

• informacje na temat organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni 

i na rzecz mieszkańców Gdyni,   

• pomoc w rejestracji nowo powstających stowarzyszeń i fundacji, 

• szkolenia i konsultacje dla organizacji np. z zakresu księgowości, 

• bezpłatne udostępnianie pomieszczeń na spotkania organizacji.   

4. Biuro Porad Obywatelskich  

ul. Traugutta 2, tel. 58-661-31-51 

Prowadzenie biura porad i "Poradnictwa bez barier". 

 

5. ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju  

ul. Gen. Hallera 31a 81-428 Gdynia 

tel. 512 254 813  e-mail: dan661@wp.pl   http://www.adapa.pl/ 

Głównym statutowym celem fundacji jest prowadzenie działalności na rzecz osób z 

Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin. 

6. Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio 

ul. Jęczmienna 8   81-089 Gdynia 

tel. 58 667 81 83  e-mail: gdansk@caritas.pl   

https://gdansk.caritas.pl/placowki/2/centrum-pomocowe-caritas-im-sw-o-pio/ 

• centrum jest placówką realizującą zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej, całodobowo świadczy usługi opiekuńczo - lecznicze, 

rehabilitacyjne w formie stacjonarnej oraz ambulatoryjnej; 

mailto:dan661@wp.pl
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• placówka włącza się w działania z zakresu rozwiązywania problemów 

społecznych osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych oferując 

profesjonalną pomoc i wsparcie. Ponadto realizuje zadania z zakresu ochrony 

zdrowia i pomocy społecznej. W tym względzie współpracuje z instytucjami, 

organizacjami oraz dysponentami środków rządowych i samorządowych dzięki 

czemu korzystający z naszych świadczeń nie ponoszą żadnych dodatkowych 

kosztów. Z zakresu pomocy społecznej prowadzi działania w formie wsparcia 

dziennego, którego celem jest społeczno-zawodowe przysposobienie osób 

niepełnosprawnych; 

• centrum Pomocowe Caritas im. Św. Ojca Pio jest placówką w której osoby w 

jesieni życia, przewlekle i długotrwale chore, często pozbawione opieki 

najbliższych uzyskują profesjonalną pomoc , opiekę, odnajdują ciepło, 

życzliwość, miłość i wiarę w sens dalszego życia. 

7. Fundacja Bomalihu  

http://www.gdyniarodzinna.pl/miejsce/963,dzienny-punkt-opieki-dla-dzieci-galeria-

malucha.html 

ul. Traugutta 2 81-388 Gdynia 

tel. 58 621 13 88  e-mail: bomalihu@gmail.com 

Galeria Malucha - dzienny punkt opieki dla dzieci od 1,5 do 4 lat. - Miejsce gdzie 

największą wartością jest dziecko. 

• w ramach codziennej opieki nad dziećmi prowadzimy zajęcia z języka 

angielskiego, profilaktyka logopedyczna, zajęcia ruchowe i kreatywno-

plastyczne, zajęcia umuzykalniające oraz odpoczynek przez wyciszenie i 

nauka savoir- vivre; 

• zapewniamy rodzinną i kameralną atmosferę, troskliwą i opiekuńczą kadrę 

pedagogiczną, codzienne spacery, czytanie bajek, wspólne zajęcia - dla dzieci i 

rodziców; 

• zapisy i informacja na temat zapisów - Galeria Malucha Gdynia ul. Traugutta 

2, tel.58 621 13 88, 505 076 300, 606 647 990. 

8. Fundacja DOGTOR  

http://www.dogtor.iq.pl/szkolenia/fundacje.htm 

ul. Wolności 1A     81-324 Gdynia 

tel. 58 350 83 51 e-mail: fundacjadogtor@onet.pl 

• fundacja DOGTOR jest jedna z pierwszych fundacji profesjonalnie 

zajmujących się zooterapią (animaloterapią) w Polsce. Podopiecznymi fundacji 

są nie tylko osoby niepełnosprawne, ale także dzieci i młodzież zagrożona 

patologiami społecznymi, osoby w trudnej sytuacji życiowej, pacjenci szpitali 

psychiatrycznych a także osoby po traumie potrzebujące wsparcia 

psychologicznego. Co różni fundację od innych podobnych instytucji? 

mailto:fundacjadogtor@onet.pl


Zwierzęta! To właśnie one pełnią najważniejszą rolę z szeregu proponowanych 

przez fundację terapii. Specjalnie szkolone psy biorą udział niemal w każdych 

zajęciach terapeutycznych zamieniając je w niezwykła przygodę i zamieniając 

trudny proces rehabilitacji w radosną zabawę z psem!  

Fundacja prowadzi też własny ośrodek gdzie poza dogoterapią stosowany jest szereg 

innych metod terapeutycznych i rehabilitacyjnych. 

9. Fundacja Ochrony Praw Dziecka "Angel"   

ul. Białowieska 1   81-179 Gdynia 

tel. 58 625 00 87  e-mail: biuro@fopd.pl     

• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

• działalność charytatywna; 

• ochrona i promocja zdrowia; 

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. 

10. Fundacja "Słoneczna Jesień" 

ul. Pawia 31   81-078 Gdynia  

tel. 58 622 06 24   e-mail: sloneczna-jesien@wp.pl 

http://dps-gdynia.pl/fundacja-2/ 

• DPS umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie 

odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe 

i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu. Ponadto na bieżąco 

wykonywane są podstawowe zabiegi pielęgniarskie: podawanie leków, pomiar 

ciśnienia tętniczego krwi, pomiar poziomu cukru, EKG, BMI, opatrunki, 

kąpiele itp. 

• Dom zapewnia całodobową fachową opiekę medyczną, jak również prowadzi 

konsultacje z lekarzami specjalistami. 

• Dom jest wyposażony w system alarmowo-przyzywowy. W każdym 

momencie istnieje możliwość wezwania pielęgniarki dyżurnej przez 

mieszkańca. 

• Usprawnienia ruchowe: gimnastyka grupowa i indywidualna, zabiegi 

fizjoterapeutyczne. 

11. Fundacja Szkwał - Morze dla Młodzieży  

ul. Rozewska 26/2   81-055 Gdynia  

e-mail: kapitan@jachtszkwal.pl http://www.fundacjaszkwal.org 

mailto:sloneczna-jesien@wp.pl
http://dps-gdynia.pl/fundacja-2/
mailto:kapitan@jachtszkwal.pl


• podstawowym celem Fundacji Szkwał – Morze dla młodzieży jest krzewienie pasji                    

u młodych osób zagrożonych uzależnieniami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym                     

z różnych powodów; 

• poprzez uprawianie żeglarstwa osoby niepełnosprawne czy uzależnione, mające często 

po raz pierwszy kontakt z jachtem i morzem, odzyskiwały radość życia oraz 

wykazywały chęć integracji i dbałości zarówno o ludzi jak i naturę. Młodzież 

zagrożona wykluczeniami, poprzez aktywność fizyczną w czasie rejsów i kontaktów                       

z morzem, również odreagowywała swoje problemy, stresy czy negatywne emocje, a 

także ćwiczyła silną wolę i uczyła się odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

12. Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji "Między słowami"  

ul. Świętojańska 87  81-389 Gdynia www.miedzy-slowami.org.pl 

e-mail: fundacja@miedzy-slowami.org.pl 

• Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami" 

została założona w 2010 r. aby systematycznie udzielać pomocy osobom z 

afazją w procesie reintegracji społecznej. Fundacja wspiera osoby po udarze 

mózgu, które straciły mowę. Prowadzi rehabilitację neurologopedyczną, 

trening grupowy komunikacji, jogę, muzykoterapię. 

13. Gdyńska Fundacja "Dom Marzeń"      

ul. Buraczana 8/48  81-587 Gdynia www.dommarzen.org.pl 

tel. 58 629 19 56  e-mail: dommarzengdynia@wp.pl   

• Gdyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

„Dom Marzeń" działa w Gdyni realizując projekty wspomagające osoby 

niepełnosprawne i ich opiekunów w samodzielnym życiu, a także zmieniając 

społeczny wizerunek osób z dysfunkcjami. Dzięki działaniom „Domu Marzeń" 

osoby z niepełnosprawnością intelektualną oswajają się ze swoją dorosłością, 

przygotowują się do założenia rodziny, uczą się wykonywać codzienne 

czynności. Stowarzyszenie integruje środowisko osób niepełnosprawnych i 

zachęca do aktywnego życia w społeczeństwie - podopieczni biorą udział w 

imprezach sportowych i projektach muzycznych, aktywnie uczestniczą w życiu 

kulturalnym i obywatelskim miasta Gdyni.  

14. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, ich Rodzin i Przyjaciół 

"EFFETHA" 

ul. Warszawska 76 81-309 Gdynia  www.effetha.pl 

tel. 58 711 19 14 e-mail: effetha2007@wp.pl 

• stowarzyszenie świadczy kompleksową pomoc osobom głuchoniemym, z 

wadami słuchu i mowy oraz ich rodzinom. Jego celem jest przybliżenie tym 

osobom świata i wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów pojawiających 

się w ich życiu. Organizacja prowadzi szeroko pojętą rehabilitację i integrację 

społeczną. Swoimi działaniami stara się łagodzić skutki niepełnosprawności, 
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likwidować bariery w życiu codziennym oraz zapobiegać wykluczeniu 

społecznemu osób dotkniętych niepełnosprawnością sensoryczną (uszkodzenia 

zmysłów słuchu i mowy);  

• stowarzyszenie prowadzi Centrum Informacji dla Niesłyszących, w którym 

można uzyskać porady i pomoc, oferuje wsparcie asystenta osoby 

niepełnosprawnej w załatwianiu codziennych spraw urzędowych czy podczas 

wizyt u lekarza, realizuje terapię psychologiczną i warsztaty, prowadzi 

świetlicę dla dzieci głuchoniemych oraz dzieci słyszących z rodzin 

głuchoniemych, daje również możliwość skorzystania z kawiarenki 

internetowej wyposażonej w kamery do „migania". 

15. Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start-Gdynia"  

http://www.werwasport.pl/kluby/14-sample-data-articles/90-ksn-start-gdynia 

ul. Zielona 53  81-197 Gdynia  

tel. 502 243 638   e-mail: ksnstartgdynia@onet.eu 

• zamierzeniem założycieli jest powołaniu organizacji skupiającej 

niepełnosprawnych sportowców i wszystkich chętnych do uprawiania sportu 

wyczynowego przez duże i małe ,,S”, oraz osób które chcą z nami 

współpracować, pomagać, kibicować w naszej przygodzie ze sportem; 

• ponieważ celem naszego klubu jest aktywizacja poprzez sport osób 

niepełnosprawnych zajęliśmy się pracą wśród młodzieży. Motywacja 

osiągnięciami sportowymi, cykle treningowe ułożone pod każdego 

indywidualnie dały szanse na spokojny rozwój oparty na systematycznym 

treningu i startach w licznych Turniejach Integracyjnych . Na pewno 

uhonorowaniem ciężkiej pracy jest nagroda, co w wymiarze sportowym 

oznacza pobyt na obozie sportowym, odpowiedni sprzęt i odżywki, 

rekompensata przejazdów na treningi – niestety na to nie mamy środków. 

16. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski Koło Powiatowe w Gdyni 

http://pzn.org.pl/jednostki-terytorialne-pzn/pomorskie/ 

ul. Władysława IV 51 81-348 Gdynia 

tel. 58 620 22 91  

czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 11:00 – 16:00, środa 14:00 – 17:00 

• Polski Związek Niewidomych w Polsce jest samorządową organizacją 

członkowską powołaną, zarządzaną oraz działającą na rzecz osób 

niewidomych i słabowidzących. Dzięki sieciowej strukturze jest obecnie w 

każdym powiecie w Polsce. Działa aktywnie także za granicą jako członek 

Światowej i Europejskiej Unii Niewidomych. Zapobiega wykluczeniu 

społecznemu oraz zawodowemu niewidomych i słabowidzących. Niesie 

wszechstronną pomoc osobom dotkniętym chorobami narządu wzroku oraz ich 
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rodzinom. Prowadzi działalność doradczą, rehabilitacyjną, informacyjną, 

szkoleniową, kulturalną i promocyjną. 

17. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Integracji "Tacy Sami" 

https://spis.ngo.pl/166679-polskie-stowarzyszenie-na-rzecz-edukacji-i-integracji-tacy-

sami 

ul. Kapitańska 37  81-249 Gdynia 

tel. 58-621-65-00  e-mail: gdynia@gss.edu.pl 

• prowadzimy szkołę. Dziecko jest w centrum naszej uwagi: - rozbudzamy 

zainteresowania dzieci,  

•  wynajdujemy szczególne talenty i predyspozycje u każdego dziecka, 

•   rozumiemy jego potrzeby i emocje,  

•  odpowiedzialnie kierujemy dzieckiem, 

•   kładziemy nacisk na wspólną pracę wychowawczą z rodzicami. 

Szczególną opieką otaczamy dzieci niewidome i niedowidzące. Celem głównym 

Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wszelkich działań edukacyjno-

oświatowo-wychowawczych, organizowanie działalności na rzecz integracji, osób 

niepełnosprawnych. 

18. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 

 Koło w Gdyni  

http://www.psouugdynia.org.pl/ 

ul. Harcerska 4  81-425 Gdynia 

   tel. 58 622 07 48  e-mail: psouugdynia@poczta.onet.pl     

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Gdyni utworzyło pod swoim patronatem trzy placówki otwierając 

przed dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi nowe 

ścieżki rozwoju. Dzięki wspólnym inicjatywom powstało Centrum 

Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji (CR OWI) znany wcześniej pod 

nazwą DCA (Dzienne Centrum Aktywności), Ośrodek Rehabilitacyjno - 

Edukacyjno - Wychowawczy (OREW), Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ), 

Teatr Biuro Rzeczy Osobistych (BRO) oraz 2 punkty ksero w Urzędzie Miasta 

Gdyni prowadzone i obsługiwane przez osoby niepełnosprawne intelektualnie.  

• Jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku 

publicznego realizującą swoje cele w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne 

intelektualnie mogły żyć godnie i w pełni korzystać z praw człowieka.  

• Walczy z wszelkimi przejawami dyskryminacji, m.in. poprzez tworzenie 

podopiecznym warunków zaspakajających ich potrzeby i realizację praw.  
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• Podejście do osób niepełnosprawnych intelektualnie zakłada istnienie 

pozytywnego potencjału tych osób i możliwość jego rozwoju poprzez 

wspieranie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej osoby, 

zmieniających się wraz z rozwojem, wiekiem, sytuacjami w celu 

równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

19. Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy 

 http://www.ptlzg.eu/pkat-6-30-148-kontakt.htm 

ul. Unruga 78b/2  81-166 Gdynia   

tel. 58 698 07 56  e-mail: barpil@o2.pl   

Statutowym celem działania Towarzystwa jest: 

• Sprawowanie opieki nad laryngektomowanymi, udzielanie im wszechstronnej 

pomocy medycznej i socjalnej, 

• Reprezentowanie interesów członków wobec władz państwowych, organów 

samorządowych i organizacji społecznych, 

• Ochrona interesów laryngektomowanych w środowisku pracy i miejscu 

zamieszkania. 

• Osoby laryngektomowane i członkowie ich rodzin są głównymi odbiorcami 

działalności Towarzystwa w zakresie pomocy w przystosowaniu się do 

nowych warunków życia po utracie głosu i mowy poprzez: 

- organizowanie turnusów rehabilitacji głosu i mowy, reedukacji, rekonwalescencji                

i wypoczynku, 

- opiekę nad ludźmi chorymi przed i po operacji oraz współpracę z rodzinami, 

- poszukiwanie najlepszych sposobów dostosowania społecznego członków 

Towarzystwa, 

- udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju akcesoriów i sprzętu 

pomocniczego, 

- wydawanie informatorów, poradników, czasopism i innych materiałów dla członków 

Towarzystwa oraz propagowanie jego działalności w całym społeczeństwie poprzez 

regionalne i ogólnopolskie środki przekazu, 

- organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych, 

- współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach                  

i zadaniach, 

- pozyskiwanie opiekunów i sponsorów spośród instytucji 

20. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło w Gdyni   

https://oddzialy.ptsr.org.pl/gdynia 

ul. Krzywoustego 1   81-035 Gdynia   



tel. 58 660 81 80  e-mail: gdynia-k@ptsr.org.pl   

• Jest organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny 

i przyjaciół. Misją jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem 

rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli 

stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie. 

21. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich   

http://www.amazonkifederacja.pl/index.php/o-nas/kluby-amazonek/25-

stowarzyszenie-amazonek-gdynskich 

ul. Morska 9-9A  81-323 Gdynia 

tel. 58 711 12 05 Telefon komórkowy: 537300909  

e-mail: amazonki.gdynia@wp.pl    

• Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób z rakiem 

piersi.  

W szczególności Federacja realizuje swoje cele poprzez: 

• tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy                                

i samopomocy; 

• reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi; 

• udzielanie pomocy finansowej osobom dotkniętym rakiem piersi będącym               

w skrajnie trudnej sytuacji materialnej; 

• programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem ochotniczek w skali 

kraju – organizowanie i czuwanie nad jakością szkoleń merytorycznych 

pracowników klubów (fizykoterapeutów i psychologów); 

• zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz 

możliwościami ich powrotu do normalnego życia; 

• przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi centralnym 

organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia 

publicznego; 

• włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz 

rehabilitacji osób dotkniętych rakiem piersi; 

• podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi 

możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji; 

• udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacjach do walki                   

z rakiem piersi o pokrewnych działaniach; 

• podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, 

stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi                     

i fundacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych; 



wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp; 

zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów 

statutowych; 

prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez 

kulturowych, rozrywkowych i sportowych. 

22. Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin  

http://www.park.org.pl/kontakt.html 

ul. Płk. Dąbka 67V/1  81-107 Gdynia  

tel. 509 934 957   

e-mail: parkinson-gdynia@o2.pl   

• odbywają się spotkania członkowskie i w miarę możliwości: gimnastyka 

grupowa, rehabilitacja domowa, terapia logopedyczna, psychoterapia, 

prelekcje i warsztaty prowadzone przez różnych gości m.in. lekarzy 

neurologów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów; 

•  wśród Podopiecznych znajduje się aktualnie ponad 40 osób - zarówno chorych 

jak i Ich Rodziny, którzy wspólnymi siłami walczą z chorobą. Swoimi 

działaniami obejmuje osoby mieszkające głównie na terenie Gdyni, ale do 

grona należą także osoby z Sopotu, Gdańska, Rumi i okolic;  

• zaprasza wszystkie osoby cierpiące na chorobę Parkinsona, Ich Opiekunów                      

i osoby zainteresowane tematem choroby Parkinsona. 

23. Stowarzyszenie "Dlaczego NIE" 

http://www.stowarzyszenie-dlaczego-nie.org/ 

ul. Benisławskiego 16B/5  81-173 Gdynia 

tel. 605 209 825   e-mail: info@stowarzyszenie-dlaczego-nie.org   

• działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, którego głównym 

celem jest integracja i pomoc środowiskom niepełnosprawnych; 

• Podopiecznymi Stowarzyszenia są głównie dzieci i młodzież w wieku od 1 do 

18 lat. Wśród Nich są  Dzieci niewidome, z zespołem Downa, Dziecięcym 

Porażeniem Mózgowym, obciążone chorobami genetycznymi, 

niepełnosprawne intelektualnie;  

• często długotrwałe leczenie i rehabilitacja wpływa na trudną  sytuację całych 

rodzin;  

• hasłem "Dlaczego Nie"  chcą powiedzieć społeczeństwu, że niepełnosprawni 

mają  prawo do własnych marzeń, celów i samorealizacji. Mają prawo do 

radości i szczęścia. Mają prawo do godności i równego traktowania w 

społeczeństwie. 



24. Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu "CISZA"  

http://www.cisza.org.pl/ 

ul. Morska 89  81-222 Gdynia 

tel. 58 625 33 23 e-mail: cisza_gdynia@wp.pl    

-  zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu oraz z upośledzeniem 

umysłowym, z uszkodzonym narządem ruchu, osób niepełnosprawnych, osób z rodzin 

dotkniętych patologią społeczną oraz osób słyszących, zapewnienie im pomocy we 

wszystkich sprawach życiowych a w szczególności: 

- prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących, z wadą 

słuchu, osób z upośledzeniem umysłowym, z uszkodzonym narządem ruchu, osób 

niepełnosprawnych i osób z rodzin dotkniętych patologia społeczną oraz osób 

słyszących do życia zawodowego i społecznego; 

- organizowanie pracy zawodowej, oświatowej, kulturalnej, sportowej i społecznej; 

- organizowanie Imprez integracyjnych; 

- organizowanie imprez o charakterze sportowym; 

- ochrona praw interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych; 

- propagowanie w społeczeństwie problemów i rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz środowiska rodzinnego; 

- propagowanie w społeczeństwie problemów rodzin dotkniętych patologią 

prowadzenie rehabilitacji leczniczej. 

26.  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji 

ul. Dzielna 1 

00-162 Warszawa 

Centrum Integracja Gdynia 

http://www.integracja.org/pomagamy-w-zatrudnieniu/centra-integracja-zatrudnienie/ 

ul. Traugutta 2  81-388 Gdynia 

tel. 505 606 776   e-mail: integracja@integracja.org 

Łączy pracodawców poszukujących pracowników z niepełnosprawnością                                

z kandydatami poszukującymi zatrudnienia. Centra Integracja to doświadczony zespół 

trenerów pracy, doradców zawodowych i socjalnych oraz ekspertów różnych dziedzin. 

Prowadzi własną, sprawdzoną bazę ofert i kandydatów do pracy. Wspiera, doradza                      

i aktywizuje. 

30. Centrum Terapii Autyzmu Punkt Przedszkolny SOTIS w Gdyni 

http://www.sotis.pl/m3-51,gdynia.html 

mailto:integracja@integracja.org


ul. Pomorska 18  81-314 Gdynia 

kom.: +48 667 098 077 (8:00-16:00) 

kom.: +48 669 272 737 

tel.: +48 58 620 83 26 

e-mail: gdynia@sotis.pl 

            Kompleksowa Diagnostyka dziecięca 

• Program Terapeutyczno - Przedszkolny SOTIS 

• Misją Centrum Terapii Autyzmu SOTIS jest udzielanie profesjonalnej pomocy 

dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera, a także 

upowszechnianie wiedzy i zasad dobrej praktyki terapeutycznej. 

• Działania Centrum Terapii Autyzmu SOTIS nakierowane są na prawidłową 

diagnozę oraz wczesną, kompleksową i intensywną interwencję (terapię i 

edukację). Większość naszych podopiecznych uczestniczy w programach 

terapeutycznych i terapeutyczno-przedszkolnych. 

• Celem terapii jest podwyższenie poziomu funkcjonowania dzieci, w 

szczególności pozwalające na udział w powszechnym systemie edukacji. 

• Celem terapii młodzieży i dorosłych z zespołem Aspergera jest ich aktywizacja 

społeczna i zawodowa. 

• Centrum Terapii Autyzmu SOTIS oferuje światowe standardy terapii - 

indywidualnie dopasowane do potrzeb każdego dziecka. 

 

31. Stowarzyszenie Pomocy Chorym i Niepełnosprawnym Imienia Tomasza 

Kamińskiego 

Adres: Wrocławska 54, 81-553 Gdynia    http://orlowo.com/pl/stowarzyszenie     

Telefon: 58 664 88 97 

Oferta:  

• rozwój i wspieranie działalności służby zdrowia na terenie miasta Gdyni, 

wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu poprawę jakości usług służby 

zdrowia i upowszechnienia dostępu do nich dla osób niepełnosprawnych oraz 

wymagających diagnostyki, leczenia i profilaktyki, dostosowanie służby 

zdrowia do przepisów Unii Europejskiej, udzielanie pomocy osobom chorym                     

i niepełnosprawnym oraz propagowanie zdrowego trybu życia. 

•  cele te Stowarzyszenie zamierza realizować m.in. poprzez przystosowanie 

budynku siedziby Stowarzyszenia, mieszczącej się w budynku dzierżawionym 

od Gminy Gdynia przez podmiot leczniczy „Przychodnię Orłowo” Sp. z o.o., 

do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rozwój pomocy ludziom chorym                 

http://orlowo.com/pl/stowarzyszenie


i niepełnosprawnym w zakresach, w których świadczenia medyczne w ramach 

ubezpieczenia zdrowotnego są niewystarczające. 

 

32. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Gdyni 

http://ppp1gdynia.pl/ 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 

ul. Leopolda Staffa 10 81-597 Gdynia  

tel. 58 622 09 42 fax 58 781 01 83  

e-mail: ppp1.gdynia@onet.pl 

 

http://www.ppp2gdynia.szablon.pl/ 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 

ul. Opata Hackiego 13 81-213 Gdynia 

tel. 58 623 31 39  Fax: 58 667 35 01 

 email: ppp2gdynia@poczta.onet.pl 

 

 

http://ppp3gdynia.szablon.pl/ 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 

ul. Płk. Dąbka 207  81-155 Gdynia  

Parter pawilonu D budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Gdyni, 

Gimnazjum Nr 14, XIII Liceum Ogólnokształcące. 

tel./Fax. 58 625 35 02    

e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl 
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