Co słychać...?
plus

INFORMATOR
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki 2009

ISBN 978-83-929957-3-9
www.pzg.lodz.pl

Co słychać...?
plus

INFORMATOR
www.pzg.lodz.pl

„Co słychać...? plus”
jest informatorem
Łódzkiego Oddziału Polskiego
Związku Głuchych.
Redakcja:
ul. Nawrot 94/96
90-040 Łódź
tel. (042) 273 30 31
tel./fax (042) 674 44 54
www.pzg.lodz.pl
e-mail: biuro@pzg.lodz.pl
Projekt graficzny: Michał Jaromin
creativy.com
Skład i łamanie:
Poligraf, www.poligraf.net.pl
Druk:
Poligraf, www.poligraf.net.pl
Redakcja: pracownicy, członkowie, wolontariusze i przyjaciele
Oddziału Łódzkiego PZG
Wydawca:
© Polski Związek Głuchych
Oddział Łódzki

ISBN 978-83-929957-3-9

Zakupiono ze środków:

2

5
7
8
9
19
22
22
23
23
25
25
26
28
31
31
33
33
		
34
36
38
42
44
44
45
46
47
47
48
48
49
49
50
55
55
56		
57
57
59

Wstęp
Oferta PZG
Struktura organizacji
Czym się zajmujemy...
Kontakt
Współpraca
Nasi przyjaciele
Praca
1% podatku dla PZG
Pomoc niesłyszącym
Prawa obywatela w urzędzie
Podatki w 2009 roku
Ulgi i przywileje
Bezpłatne przejazdy
Leczenie uzdrowiskowe
Turnusy rehabilitacyjne
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
• Program Student II
• Pitagoras 2007
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Bank żywności
Biblioteki
Poczta Polska
Tłumacze przysięgli
Edukacja i zdrowie
Dla dzieci
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
NZOZ Acusticus
Narodowy Fundusz Zdrowia
Aparaty słuchowe
Organizacje
Łódzki Klub Sportowy Głuchych
Polska Sekcja Młodzieży Głuchej
MSP „Słyszę serce”
Stowarzyszenie „Przyjaciele”
Strony internetowe

SPIS TREŚCI

Spis treści

3

WSTĘP

Wstęp

O

ddajemy w Wasze ręce, drodzy
Czytelnicy, trzecie wydanie informatora „Co słychać plus”. Wobec
znacznego zainteresowania, jakim cieszyły
się jego wcześniejsze wydania będziemy starali się corocznie oferować Wam zaktualizowaną i poprawioną wersję tej publikacji.
W informatorze udało się zgromadzić wiadomości z różnych dziedzin, potrzebnych
na co dzień osobom niesłyszącym, a także
ich przyjaciołom i opiekunom. Informator
podzielony jest na cztery części, w których
znajdziecie:

Na wszelkie uwagi związane z wydawnictwem czekamy w biurze Polskiego Związku
Głuchych w Łodzi, ul. Nawrot 94/96. Możecie swoje uwagi przesłać także mailem coslychac@pzg.lodz.pl lub faksem 42 674 44 54.
Dzięki Waszym uwagom kolejne wydanie
„Co słychać plus” może być jeszcze dokładniejsze i bardziej aktualne.

• informacje o działalności Polskiego
Związku Głuchych,
• informacje związane z prawem
i pracą dla niesłyszących,
• informacje związane z edukacją
i zdrowiem,
• informacje o instytucjach i organizacjach pomagających niesłyszącym.

Redakcja

Informator powstał dzięki dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – w ramach umowy
ZZB/000028/BF/D.
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POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
ODDZIAŁ ŁÓDZKI

O

ddział Łódzki Polskiego Związku
Głuchych jest organizacją pozarządową, realizującą zadania statutowe na rzecz osób z dysfunkcją słuchu
oraz ich otoczenia.
Ruch społeczny głuchoniemych został
zapoczątkowany na ziemiach polskich
w latach 1876–1918. Pierwsze stowarzyszenie o nazwie Galicyjskie Towarzystwo
Głuchoniemych „Nadzieja” rozpoczęło swą
działalność 7 lipca 1876 r. we Lwowie.
W 1883 r. w Warszawie powstało Chrześcijańskie Towarzystwo Głuchoniemych
„Opatrzność”, którego celem było organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego
swych członków, opieka nad starszymi,
chorymi, bezrobotnymi, a także udzielanie
pomocy materialnej.
Do momentu odzyskania niepodległości, tj. do 1918 r. na polskich ziemiach
istniało 7 stowarzyszeń zrzeszających
osoby z uszkodzeniem słuchu. W 1909 r.
w Łodzi powstało Chrześcijańskie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Głuchoniemych „Wzajemność”. Kierowane było
przez niesłyszącego aktywistę Władysława
Kranasa, który był również współzałożycielem szkoły dla dzieci głuchych w Łodzi.

OFERTA PZG

Oferta PZG

Po wojnie, w 1946 r. wznowiło lub rozpoczęło swą działalność łącznie 8 organizacji,
w tym stowarzyszenie w Łodzi.
W grudniu 1946 r. z inicjatywy członków
przedwojennego stowarzyszenia powstał
w Łodzi Oddział Polskiego Związku Głuchoniemych i ich Przyjaciół. Z czasem
nazwa zmieniła się na Polski Związek Głuchych, zmieniały się również siedziby. Aż
do 1998 r., kiedy to ze środków Zarządu
Głównego PZG zakupiono budynek przy
ul. Nawrot 94/96, który stał się domem
dla setek niesłyszących z województwa
łódzkiego.
Jesteśmy więc najstarszą organizacją prowadzącą rehabilitację, opiekę, pomoc społeczną i animację życia kulturalnego dla
osób niesłyszących zamieszkujących województwo łódzkie.
Stan zarejestrowanych podopiecznych
w 2009 roku: 			
6321
Stan zarejestrowanych członków
w 2009 roku: 			
2922

Pełna nazwa...............................POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH/ODDZIAŁ ŁÓDZKI
Skrót................................................................................................................. PZG O/Łódzki
Data powstania.................................... ruch społeczny – 1909 rok, rejestracja – 1946 rok
Data wpisu do KRS............................................................................. 9 listopada 1992 roku
Status................................................................................. organizacja pożytku publicznego
Adres..................................................................................... ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź
www...............................................................................................................www.pzg.lodz.pl
Telefon, fax, e-mail:.................................. 42 273 30 31, 42 674 44 54, biuro@pzg.lodz.pl

7

OFERTA PZG

Struktura organizacji
Warsztat Terapii Zajęciowej
dla Osób Głuchych
i Głuchoniewidomych
Wojewódzki Ośrodek
Rehabilitacji i Wsparcia
Społecznego Niesłyszących

koła terenowe PZG

terenowe ośrodki
rehabilitacji i wsparcia
społecznego niesłyszących*

Europejskie Centrum
Kultury Głuchych

ZARZĄD
ODDZIAŁU
ŁÓDZKIEGO
POLSKIEGO
ZWIĄZKU
GŁUCHYCH

Centrum Kształcenia
Języka Migowego

Centrum Rehabilitacji
Głuchych
i Głuchoniewidomych
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* Terenowe ośrodki rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących (koła terenowe): Łódź, Kutno, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Sieradz, Skierniewice,
Tomaszów Mazowiecki.

Ośrodki rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących
W większości przypadków indywidualna
pomoc niesłyszącym w strukturach PZG
odbywa się na poziomie terenowych ośrodków rehabilitacji i wsparcia społecznego
niesłyszących. Ośrodki są podstawową
i najstarszą formą działania wszystkich
oddziałów PZG. Ośrodki zatrudniają specjalistów ds. rehabilitacji niesłyszących
i tłumaczy języka migowego. Członkowie
i podopieczni PZG mogą liczyć na wsparcie pracowników ośrodków w różnych
formach, w zależności od sytuacji. W województwie łódzkim działa 7 ośrodków:
w Łodzi, Kutnie, Radomsku, Sieradzu,
Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim.
Bezpośrednia, indywidualna pomoc niesłyszącym w ramach pracy ośrodków polega
na takich czynnościach, jak:
• udzielanie pomocy w załatwianiu
wszelkich spraw, w tym urzędowych
• terapia indywidualna
• wywiady środowiskowe
• udzielanie pomocy w sytuacjach wymagających sprawnego posługiwania się
pismem (wypełnianie dokumentów,
pisanie podań, listów itp.)
• pośrednictwo w kontaktach telefonicznych
• usługi tłumaczy języka migowego
na zewnątrz (u lekarza, w urzędach,
na kursach, szkoleniach itp.).
Z wymienionych powyżej form pomocy
mogą korzystać członkowie PZG oraz ich
rodziny.
Na terenie województwa łódzkiego działalność prowadzi 5 kół terenowych Polskiego
Związku Głuchych Oddziału Łódzkiego:

w Kutnie, Radomsku, Sieradzu, Skierniewicach i Tomaszowie Mazowieckim oraz filia
w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach
prowadzonej działalności świadczone są
usługi dla osób niesłyszących, w tym m.in.:

OFERTA PZG

Czym się zajmujemy

• udzielanie pomocy w załatwianiu
wszelkich spraw indywidualnych,
urzędowych, osobistych, terapia indywidualna, wywiady środowiskowe
• udzielanie pomocy w sytuacjach wymagających sprawnego posługiwania się
pismem (wypełnianie dokumentów,
pisanie podań, listów)
• pośrednictwo w kontaktach telefonicznych
• tłumaczenie i omawianie aktów prawnych, artykułów prasowych
• zajęcia grupowe – wspólne rozwiązywanie problemów
• zajęcia integracyjno-kulturalne
• porady specjalistów.
Członkowie PZG spotykają się w kołach, aby
wspólnie spędzić czas, organizować imprezy okolicznościowe, wyjazdy na wycieczki
czy pielgrzymki. Poza spotkaniami w siedzibach poszczególnych kół, członkowie
często uczestniczą w spotkaniach, imprezach, uroczystościach organizowanych
przez lokalne instytucje czy organizacje.
Wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi tworzą koalicje na rzecz rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych
lub w celu organizowania wspólnych inicjatyw kulturalnych.
Centrum Rehabilitacji Głuchych
i Głuchoniewidomych
Oprócz ciągłej działalności ośrodków
rehabilitacji i wsparcia społecznego
niesłyszących w PZG w Łodzi prowadzimy szereg działań, mających ułatwić
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niesłyszącym funkcjonowanie w społeczeństwie, sprzyjać ich integracji i zrzeszaniu, uatrakcyjniać wolny czas oraz pomagać w samorozwoju. Są to zadania zlecone
i projekty, dla których priorytetem zawsze
jest przyspieszenie całkowitej samodzielności głuchych, niezależności zawodowej
i kulturowej, wreszcie akceptacji społecznej. Są to działania na rzecz ogółu niesłyszących i głuchoniewidomych, również
spoza województwa łódzkiego.
Świetlica dla dorosłych osób niesłyszących (tzw. „Klub”)
W każdy wtorek i czwartek w godzinach 16.00–20.00 w siedzibie PZG przy
ul. Nawrot 94/96, na parterze, odbywają
się spotkania osób niesłyszących. Jest to
dawna forma działania PZG jako tzw.
„Klubu”, w którym spotykają się członkowie i rozmawiają o różnych sprawach
z życia naszej placówki, osobistych problemach, rozwiązują trudne sytuacje, wymieniają się doświadczeniami. W ramach spotkań „klubowych” odbywają się od czasu
do czasu prelekcje, pokazy filmów czy zdjęć,
wernisaże wystaw itp.
Spotkania osób słabosłyszących
Spotkania odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca, w ramach spotkań
organizowane są spotkania wielkanocne,
wigilijne i inne imprezy okolicznościowe.
Słabosłyszący stanowią ważną część członków PZG.
Porady prawnika, doradcy zawodowego,
psychologa
W 2009 roku w PZG Oddział Łódzki, prowadzone są regularne dyżury prawnika,
doradcy zawodowego oraz psychologa
w ramach realizowanych projektów bądź
jako element stałej działalności.
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Prawnik przyjmuje:
• we wtorki i w czwartki w godz.
16.00 – 18.00 (prosimy o wcześniejsze
zapisy przed wizytą w pokoju nr 5),
• w kołach terenowych dyżury prawnika ustalane są na bieżąco, a informacje o nich można uzyskać w biurze
w Łodzi lub w pokoju nr 5 lub w kołach
terenowych.
Doradca zawodowy przyjmuje:
• w poniedziałki i w piątki w godz.
9.00 – 13.00,
• we wtorki w godz. 13.00 – 19.00,
• w środy w godz. 12.00 – 18.00 (prosimy
o wcześniejsze zapisy przed wizytą
w pokoju nr 5),
• w kołach terenowych dyżury doradcy
zawodowego ustalane są na bieżąco,
a informacje o nich można uzyskać
w biurze w Łodzi lub w pokoju nr 5.
Psycholog przyjmuje:
• w poniedziałki w godz. 14.00 – 16.00
(prosimy o wcześniejsze zapisy przed
wizytą w pokoju nr 5).
Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób
Głuchych i Głuchoniewidomych
Warsztat działa przy Polskim Związku Głuchych, swoją działalność rozpoczął w marcu
2000 r. Na zajęcia uczęszcza 30 osób; są to
uczestnicy z wadą słuchu i wzroku, słuchu
i schorzeniami współistniejącymi. Czas
trwania zajęć wynosi 35 godzin tygodniowo, tj. 7 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Zajęcia odbywają się pod
kierunkiem instruktorów terapii zajęciowej
i prowadzone są w systemie rotacyjnym
w 6 pracowniach:
• Pracownia wikliny
Wytwarzane są tu różnego rodzaju
koszyczki, kuferki, kwietniki, dekoracje okolicznościowe.
• Pracownia rzeźby i ceramiki
Powstają w niej rzeźby użytkowe i inne
dzieła wyrażające osobowość uczestników.

Warunki przyjęć na WTZ:
• Wiek pomiędzy 18 a 55 lat
• Orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na WTZ.
Kursy (warsztaty) zawodowe i językowe
dla osób niesłyszących
Organizowane w ramach jednorazowych
projektów lub w ramach działalności ciągłej,
w zależności od zainteresowania członków:
• Kursy komputerowe (podstawowy
i zaawansowany)
• Kurs języka angielskiego (podstawowy
i zaawansowany)
• Kursy języka migowego
• Kurs bukieciarstwa
• Kurs kulinarny
• Warsztaty z języka polskiego.

OFERTA PZG

• Pracownia plastyczna
Oprócz obrazów olejnych, akwareli i pasteli, powstają tu malowidła
na szkle, tkaninie, korze oraz inne
okolicznościowe dzieła.
• Pracownia gospodarstwa domowego
Odbywa się w niej nie tylko nauka
gotowania i posługiwania się sprzętem
AGD, ale i nabywanie umiejętności
dekorowania stołu i pomieszczeń.
• Pracownia komputerowa
Uczestnicy uczą się tu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz
innych urządzeń biurowych.
• Pracownia robót ręcznych
Wykonywane są tu wyroby ze sznurka
i wełny oraz inne rękodzieła, jak hafty,
gobeliny czy okolicznościowe dekoracje.

Na wszystkie kursy zapisy przyjmoRównolegle prowadzone są zajęcia relaksa- wane są w pokoju 13. Dodatkowo
cyjno-rekreacyjne w formie ćwiczeń gru- ogłoszenia o kursach zamieszczane
powych i indywidualnych. Ponadto wszys- są na parterze na tablicy ogłoszeń
cy uczestnicy mają zapewnioną opiekę oraz wyświetlane są na telewizorze w formie
medyczną i wsparcie psychologa.
tekstu oraz informacji miganej w PJM.
Podopieczni WTZ osiągnęli już wiele suk- Dodatkowo informacje o kursach można
cesów, zarówno w zakresie umiejętności odnaleźć na naszej stronie www.
społecznych, jak również samorozwoju.

Biorą udział w ogólnopolskich i lokalnych Centrum Kształcenia Języka Migowego
konkursach zdobywając wysokie nagrody. Placówka
powołana
Prace WTZ
wystawiane są w wielu gale- przy PZG w Łodzi
riach, bibliotekach
i innych miejscach w roku 2002, zareje
jako
placówka
użytku publicznego
i cieszą
się 
zawsze strowana
 




dużym zainteresowaniem.
W ramach kształcenia ustawicz

ogólnego usprawniania
uczestników pod nego (Prezydent Miasta
względem społecznym, fizycznym i psy- Łodzi, nr ew. EKF-VI    
 


W ramach
CKJM prochologicznym organizowane
są spotkania 4320-28-p.n./2001).

okolicznościowe i 
integracyjne, wyjazdy wadzone są następujące działania:
• kursy języka miganego według tradykrajoznawcze i rehabilitacyjne,
plenery

cyjnych, systemowych programów dla
malarskie i wikliniarskie
oraz
zajęcia
 
tłumaczy (KSS1, KSS2), dla nauczycieli
w Muzeum Sztuki –
Galeria Dotyku.
 na

(N1, N2, N3), dla służb medycznych
Więcej informacji
naszej stronie inter

(M1, M2),
netowej http://wtz.pzg.lodz.pl/
      
• kursy
języka
miganego dla urzędKontakt: wtz@pzg.lodz.pl   

ników,
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• kursy języka miganego i migowego
według programów autorskich dla
rodziców, wolontariuszy, psychologów,
pracowników handlu, poczty, policji,
służb medycznych i innych według
zapotrzebowania,
• warsztaty z języka miganego i migowego dla różnych grup,
• warsztaty z polskiego języka migowego na polonistyce (Uniwersytet
Łódzki) – warsztaty prowadzone są
od roku akademickiego 2008/2009,
obecnie w dwu grupach: początkującej
i zaawansowanej. Celem warsztatów
jest z jednej strony nauka języka migowego jako języka obcego studentów
filologii polskiej, a z drugiej zachęcenie
studentów specjalności językoznawczej
do prac badawczych nad PJM,
• kurs metodyczny dla głuchych
lektorów – kurs miał pierwszą edycję
w 2009 roku, przewidujemy zorganizowanie kolejnych kursów w celu przygotowania głuchych lektorów z woj. łódzkiego do samodzielnej pracy lektorskiej
na kursach PJM,
• działalność wydawnicza:
»» podręcznik „Pomigaj mi mamo”
w wersji książkowej i multimedialnej (zawiera ponad 420 znaków, na potrzeby kursu trwającego
około 60 godzin dydaktycznych).
Podręcznik został przygotowany
jako forma wsparcia dla rodziców dzieci z uszkodzeniem słuchu.
Znaki prezentowane w systemie
językowo-migowym. Pod koniec
2009 roku ukaże
sie drugie wydanie
podręcznika.
»» Multimedialny Słownik Polskiego
Języka Migowego (system językowomigowy, zawartość 1200 znaków)

– opracowany
we współpracy
z doktorantem
Politechniki Łódzkiej, Piotrem Gutkowskim. Słownik zawiera zestaw znaków, których
znajomość wymagana jest na egzaminie na certyfikat tłumacza języka
migowego (T1). Słownik jest rozpowszechniany wśród członków PZG
oraz uczestników kursów języka
migowego, prowadzonych przez
nasz Oddział. Nakład słownika
zostanie wznowiony na początku
2010 roku.
Zamówienia na książki
można składać mailem
biuro@pzg.lodz.pl
lub faksem 42 674 44 54 za
pośrednictwem formularza, który
znajduje się na końcu informatora.
• Działalność badawcza nad polskim
językiem migowym, tworzenie nowych
programów edukacyjnych (m.in. dla
sprzedawców, rodziców, służb medycznych), stwarzanie pola do wymiany
doświadczeń, organizacja konferencji
• Współpraca z innymi placówkami
w zakresie badań nad językiem
miganym i językiem migowym.
Nabór na wszystkie kursy prowadzony jest
przez cały rok.
Zapisów dokonywać można:
• osobiście w PZG/Oddział
Łódzki, ul. Nawrot 94/96,
I piętro, pokój nr 13
• faksem 42 674 44 54
• e-mailem: marta.krynicka@pzg.lodz.pl
• telefonicznie 42 273 30 31.

at mala
r
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• Ogólnopolski warsztat malarski
niesłyszących „Malarstwo w Terapii”
– organizowany
i malars
sk
od 1995 roku
niemal corocznie,
w różnych zakątkach
Polski,
z udziałem artystów z całego
kraju. Corocznie warsztatowi przewodzi inny temat. Każdy z uczestników
podczas warsztatu tworzy zwykle
2 obrazy olejne i kilkanaście akwarel
i grafik. Podczas 14-letniej tradycji
organizowania warsztatów malarskich
znacznie podniósł się poziom artystyczny tych spotkań. Część z nich
została zwieńczona wydaniem katalogów. Obrazy powstałe w ramach
„Malarstwa w Terapii” są przechowywane w PZG/Oddziale Łódzkim
i wystawiane przy różnych okazjach.
o w tera

pi

i

ar
s

Europejskie Centrum Kultury Głuchych
Powołane uchwałą Prezydium Zarządu
Oddziału Łódzkiego PZG dnia 17 czerwca
2004 r. jako zinstytucjonalizowana forma
działalności kulturalnej prowadzonej przez
Oddział Łódzki PZG. W ramach ECKG
realizowane są projekty i zadania ciągłe,
m.in.:
• Festiwal Sztuki Osób Niesłyszących
– pierwsza edycja
odbyła się w sierpniu
2005 roku, druga
w
październiku
2007 roku, trzecia
we wrześniu 2009.
Kolejna
edycja
Festiwalu przewidziana jest na rok 2011. Festiwal ma
formę biennale, jest imprezą o zasięgu
europejskim. W jego ramach organizowane są: konkurs fotograficzny,
wystawy malarstwa, fotografii, pokazy
filmów, spektakle teatralne. Jest to stała
impreza, wpisana w kulturalne życie
miasta Łodzi, jedyna o takim zasięgu
i tematyce w Polsce. Dzięki Festiwalowi nawiązaliśmy wiele kontaktów
zagranicznych i przybliżyliśmy sztukę
Głuchych szerszemu gronu odbiorców
spoza „świata ciszy”. Kolejna edycja
w 2011 roku. Odwiedzajcie naszą

stronę internetową festiwal.pzg.lodz.
pl, tam znajdziecie bieżące informacje
na temat Festiwalu.

tw

Orientacyjny czas trwania kursów:
Rodzaj kursu Liczba Czas trwania
godzin
Nauczycielski
105 ok. 3 miesięcy
I stopnia
Nauczycielski
105 ok. 3 miesięcy
II stopnia
Nauczycielski
105 ok. 3 miesięcy
III stopnia
KSS I
60 ok. 2,5 miesiąca
KSS II
120 ok. 5 miesięcy
M1
60 ok. 2,5 miesiąca
M2
60 ok. 2,5 miesiąca

• Działalność wystawiennicza – wystawy
poplenerowe, zbiorowe, indywidualne, organizowane w Łodzi i innych
miastach Polski w ramach warsztatów
malarskich, projektów jednorazowych
oraz działalności ciągłej.
• Organizowanie udziału artystów
niesłyszących z Polski w krajowych
i zagranicznych przeglądach i festiwalach – Deaf Arts Now w Sztokholmie
(Szwecja) w 2004 roku, Międzynarodowy Festiwal Pantomim Niesłyszących
w Brnie (Czechy) w 2005 roku, Europejski Festiwal Clin d`Oeil w Reims
(Francja) w 2007 roku, IV Dni Kultury
Głuchych w Kolonii w Niemczech.
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Katalogi
„europe in łódź”
katalog kulinarny
2004
„europe in murzasichle”
katalog malarstwa
poplenerowego 2004
Jan Szymański,
„Rzeźba”
2005

„Łódź
w perspektywie
czasu”
katalog malarstwa
poplenerowego 2005
Marek Krzysztof Lasecki
„fotografia, malarstwo,
rysunek” 2006

„1000 mil
podwodnej żeglugi”
katalog malarstwa
poplenerowego
2008

„Człowiek i pejzaż”
katalog malarstwa
poplenerowego 2006

„Jasnoniebieskie okna”
katalog malarstwa i fotografii
2008
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W lutym 2010 roku PZG w Łodzi
uruchomiło galerię „Kredens”. Jest to
miejsce, w którym każdy, kto tworzy,
może pokazać swoje dzieła, zarówno
głuchy, jak słyszący. W tym miejscu
będą organizowane wystawy wszelkich
sztuk wizualnych, dotąd organizowane
w różnych miejscach w mieście, przede
wszystkim wystawy poplenerowe prac
powstających podczas warsztatów
malarskich dla niesłyszących.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia
„Kredensu”, a twórców do wystawienia
tam swoich prac.
Galeria „Kredens”
ul. Piotrkowska 90 (w podwórku), Łódź
www.kredens.pzg.lodz.pl
kredens@pzg.lodz.pl
tel. (sms) 793 939 092
godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek 13.00-18.00
środa 9.00-18.00
czwartek, piątek 10.00-18.00
Organizowanie konferencji, warsztatów,
spotkań
W 2007 roku Oddział
Łódzki PZG wraz
z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi zorganizował międzynarodową
konferencję naukową pod hasłem „Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych”.
W roku 2008 odbyła się konferencja
naukowa pod hasłem „Stan badań nad
PJM”. Celem konferencji jest wymiana
doświadczeń wśród badaczy PJM oraz
popularyzacja PJM jako języka mniejszości
kulturowej.

W drugim kwartale roku 2011 planowana
jest trzydniowa konferencja na temat edukacji niesłyszących. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej projektu
www.edukacjanieslyszacych.pl

OFERTA PZG

• Galeria „Kredens”

Działalność wydawnicza
W ramach działalności wydawniczej
od kilku lat staramy się pozyskiwać środki
na samodzielnie przez nas opracowywane publikacje, dostosowane do potrzeb
i postrzegania osób niesłyszących. Są to
drobne i bardziej obszerne (jak np. niniejsza) publikacje informacyjne, a także katalogi prezentujące sztukę osób niesłyszących
i inne druki użytkowe (np. kalendarze).
Nowości wydawnicze roku 2009 to:
Czasopismo „Co Słychać…?”
Kwartalnik poświęcony sprawom środowiska osób niesłyszących
w Łodzi i województwie
łódzkim, a od 2009 roku
także osób z województwa wielkopolskiego.
Czasopismo współtworzą osoby niesłyszące
i słabosłyszące, tak, aby oddawać rzeczywiste nastroje środowiska. Kwartalnik jest
wydawany od 2000 roku, traktuje o sprawach bieżących środowiska niesłyszących
w Łodzi i województwie, a także o przedsięwzięciach o skali krajowej. Jest kolportowany
do wszystkich oddziałów PZG, do kilkunastu bibliotek (w tym Biblioteki Narodowej)
oraz do innych placówek, w tym urzędów
i szkół w województwie łódzkim.
Od 2009 roku jest współredagowany przez
Oddział Wielkopolski PZG
„Moje głuche dziecko. Kompendium wiedzy na temat rehabilitacji dziecka głuchego”
Poradnik zawierający zbiór wywiadów ze specjalistami różnych dziedzin
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lub osobami, które
doświadczyły problemu
rehabilitacji głuchoty
osobiście. Wywiady prezentują różne podejścia
do rehabilitacji dziecka
głuchego, a także różne
sposoby postrzegania
głuchych w ogóle. Polecamy do lektury wszystkim rodzicom głuchych dzieci, a także wszystkim osobom
zainteresowanym tematyką głuchych
i samym głuchym.
Katalog malarstwa „Co jest w środku
jabłka”
Katalog prezentuje prace
malarskie powstałe podczas warsztatu malarskiego „Malarstwo w Terapii”, zorganizowanego
przez PZG O/Łódzki w 2009 roku w Cisnej
w Bieszczadach.
„Polski język migowy – konwersacje”
– wydawnictwo popularne, które ma służyć
do nauki polskiego języka migowego.
Wydawnictwo składa się z książki i płyty.
Zawiera ponad 400 znaków demonstrowanych w kontekstach dialogów z życia
codziennego. Polecamy jako pomoc
w nauce języka migowego, a także w badaniach regionalizmów.
„100 lat ruchu społecznego głuchych
na Ziemi Łódzkiej”
– album wydany
w ramach obchodów
jubileuszu 100 lat
działalności zorganizowanej osób głuchych w regionie łódzkim. Album zawiera
historię ilustrowaną zdjęciami, począwszy
od roku 1909 do współczesności. Wydawnictwo zawiera też płytę z wywiadami
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z działaczami środowiska głuchych oraz
filmowymi materiałami archiwalnymi.
Książka jest dystrybuowana bezpłatnie.
Wszystkie wymienione wydawnictwa są
dystrybuowane bezpłatnie. Aby je otrzymać (o ile nakład się nie wyczerpie), zgłoś się do PZG lub napisz fax
na numer 042 274 44 54 lub e-mail:
ewa.twardowska@pzg.lodz.pl.
Imprezy integracyjne
W naszą działalność statutową wpisana
jest długa tradycja organizowania imprez
integracyjnych i okolicznościowych
dla dzieci i dorosłych osób niesłyszących
i słabosłyszących. W imprezach uczestniczą członkowie PZG, którzy mają opłacone na bieżąco składki członkowskie.
Są to spotkania wigilijne i wielkanocne,
imprezy z okazji Międzynarodowego Dnia
Głuchego, Dnia Dziecka, Mikołajek, Dnia
Kobiet i innych.
Wycieczki
W ramach ruchu turystycznego niesłyszących, aktywnie rozwijającego się szczególnie
w latach 60. i 70. XX wieku, obecnie organizowane są wycieczki krajoznawcze i rajdy.
Przedsięwzięcia te są organizowane przez
łódzki i terenowe ośrodki rehabilitacji
i wsparcia społecznego niesłyszących.
Kółka zainteresowań
W ramach spotkań wtorkowych i czwartkowych dla głuchych i dla słabosłyszących
organizowanie są zajęcia pozwalające rozwijać zainteresowania:
• plastyczne
• komputerowe
• majsterkowicza
• kulinarne
• rekreacji ruchowej
• szachowe
• tenisa stołowego
• bilarda.

Łódzka Scena Pantomimy od czasu swej
reaktywacji w grudniu 2004 roku przygotowała spektakl „Zaczarowana uliczka Pana
Andersena”, który wystawiała kilkakrotnie w Łodzi, a także na Festiwalu w Brnie
Łódzka Scena Pantomimy
w Czechach. W 2006 roku przedstawiła
Łódzka 
Scena
Pan„Sklepy cynamonowe” oparte na swobod  
 
prowadziła
nej interpretacji Schulza, w 2008 roku pre tomimy
 
działalność
w latach
zentowała premierowy spektakl na podsta  
 
1982-1992 w różnych
wie dramatów pantomimicznych Bolesława

placówkach kulturalLeśmiana „Gdy rozum śpi”, w 2009 roku
 

nych w Łodzi
(Zakłaopracowała premierowy spektakl „Był
 

dowy Dom Kultury
czas bez słów” podczas letnich warsztatów

„Eskimo”, Dom Kultury „Energetyk”), pod teatralnych w Połczynie Zdroju.

stałą opieką Polskiego Związku Głuchych/ Zespół jest wciąż wierny pantomimie klaŁódzkiego. Działała
nieprzerwasycznej, nie wprowadza w ogóle języka
  Oddziału
 


nie do 1992 roku, wystawiając 8 spektakli, migowego.

zdobywając nagrody w konkursach krajo- Obecnie zespołem kieruje dawny reżyser

wych i międzynarodowych. W 2004 roku i aktor Teatru 77, Jan Gąsior. Próby odbyudało 
się odnowić kontakty
wają się w środy od godz. 17.00 w Centrum
 
 z dawnymi
 
aktorami
oraz
ludźmi
teatru,
którzy
zaanEdukacji Teatru Nowego, ul. Struga 90.
        
 
 
gażowali się w
pełne reaktywowanie
Łódz- Zapraszamy...

kiej Sceny Pantomimy. W nowopowstałym
zespole grają zatem zarówno doświadczeni Zajęcia mają charakter otwarty.
uczestnicy Pantomimy sprzed 20 lat, jak Zapraszamy wszystkich chętnych
również o pokolenie młodsi, świeżo upie- spróbowania techniki mimu.
czeni aktorzy mimu.

OFERTA PZG

Uczestnicy zajęć często są aktywnymi
działaczami, którzy społecznie pracują
na rzecz PZG, pomagając przy wielu
przedsięwzięciach.
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Projekty wieloletnie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt: „Oferta rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób z uszkodzonym słuchem
w 7 ośrodkach rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących w woj. łódzkim”
Z dniem 01.09.2009 r. Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki rozpoczął realizację
projektu „Oferta rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób z uszkodzonym słuchem
w 7 ośrodkach rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących w woj. łódzkim”
w ramach Poddziałania 7.2.1 z Programu
Kapitał Ludzki, którego założeniem jest
aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i będzie realizowany
od września 2009 r. do sierpnia 2011 r.
O projekcie
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja
społeczna i zawodowa osób niesłyszących
i słabosłyszących w województwie łódzkim
poprzez uruchomienie ciągłej, bezpłatnej
i dostępnej w języku migowym oferty usług
indywidualnych, m.in.:
• pomoc we wszelkich sprawach życiowych,
• tłumaczenia z i na język migowy,
• prowadzenie wywiadów środowiskowych,
• usługi pracowników socjalnych, doradców zawodowych, radców prawnych,
specjalistów ds. rehabilitacji, instruktorów/ terapeutów,
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i grupowych, m.in.:
• świetlice dla osób dorosłych niesłyszących i słabosłyszących,
• różne formy terapii – zajęcia teatralne,
taneczne itp., kółka zainteresowań,
imprezy integracyjne, wycieczki,
• z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej.
Podejmując planowane działania w ramach
projektu „Oferta rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób z uszkodzonym słuchem
w 7 ośrodkach rehabilitacji i wsparcia społecznego niesłyszących w woj. łódzkim”
chcemy u uczestników projektu zwiększyć
ich kompetencje społeczne, umiejętności
do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz poprawić ich sytuację
życiową. Celem projektu jest także umożliwienie korzystania uczestnikom z usług
specjalistycznych (doradcy zawodowego,
radcy prawnego, specjalistów ds. rehabilitacji), a także zwiększenie ich szans
na zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
Beneficjenci projektu/ grupa docelowa
działań
Projekt skierowany jest przede wszystkim
do osób dorosłych niesłyszących i słabosłyszących zamieszkujących województwo łódzkie, w szczególności do osób
mieszczących się w przedziale wiekowym
50 – 64 lata.
Lokalizacja projektu
Zgodnie z przyjętymi założeniami projekt realizowany będzie przede wszyst-

i matematyki, zajęć logopedycznych, spotkań głuchej młodzieży poświęconych kulturze głuchych, warsztatów z naturalnego
języka migowego dla uczniów i nauczycieli, obozu PJM dla młodzieży, konferencji
na temat edukacji osób niesłyszących.

Biuro projektu
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź, pok. 13.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, a także bieżące wydarzenia znajdziecie na stronie internetowej
www.edukacjanieslyszacych.pl

Koordynator projektu:
Anna Pośpiech,
anna.pospiech@pzg.lodz.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt: „Edukacja Niesłyszących”
Od października 2009 r. do września 2011 r.
Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych realizuje projekt „Edukacja niesłyszących”, adresowany do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 1 w Łodzi.
Projekt zakłada organizację zajęć wyrównawczych z języka polskiego, angielskiego

Biuro projektu
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź, pok. 13.
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kim w ośrodkach rehabilitacji i wsparcia
społecznego niesłyszących (ORiWSN),
działających w 7 miastach w województwie łódzkim, tj.: w Łodzi, Kutnie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Sieradzu, Skierniewicach oraz w Tomaszowie
Mazowieckim.

Koordynator projektu:
Małgorzata Kowalska,
malgorzata.kowalska@pzg.lodz.pl

Kontakt
www.pzg.lodz.pl
Polski Związek Głuchych/Oddział
Łódzki ma siedzibę w Łodzi przy
ul. Nawrot 94/96.
Budynek jest wyposażony w pętlę induktofoniczną, świetlicę, salę komputerową
pełniącą również funkcję kawiarenki internetowej, pracownie plastyczne, salę konferencyjną. Pozostałe pomieszczenia to biura
i magazyny.
W budynku przy ul. Nawrot 94/96 w Łodzi
działają następujące jednostki w ramach
PZG/Oddziału Łódzkiego:

• Zarząd Oddziału Łódzkiego PZG
tel. 42 273 30 31
fax 42 674 44 54
»» Prezes Stanisław Mizerski
»» Wiceprezes Bronisław Stasiak
»» Sekretarz Danuta Stępień
»» Członek Prezydium Zbigniew Kausa
»» Członek Prezydium Tomasz Romanowski
»» Członek Maciej Kowalski
»» Członek Adam Pławczyk
»» Członek Krzysztof Skulimowski
»» Członek Anna Tylki
»» Zastępca Członka Tomasz Jaroszczyk
»» Zastępca Członka Regina Smoczyńska
»» Zastępca Członka Sławomira Urbaniak
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• Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
tel. 42 273 30 31, w. 6
fax 42 674 44 54
agnieszka.kwiecien@pzg.lodz.pl
• Centrum Rehabilitacji
Głuchych i Głuchoniewidomych
tel. 42 273 30 31, wew. 1, 2, 7
fax 42 674 44 54
biuro@pzg.lodz.pl
• Warsztat Terapii Zajęciowej
dla Osób Głuchych i Głuchoniewidomych
tel. 42 273 30 31, wew. 5
fax 42 674 44 54
wtz@pzg.lodz.pl
• Europejskie Centrum Kultury
Głuchych
tel. 42 273 30 31, wew. 6
fax 42 674 44 54
ewa.twardowska@pzg.lodz.pl
michal.konka@pzg.lodz.pl
• Łódzkie Centrum Kształcenia Języka
Migowego
tel. 42 273 30 31
fax 42 674 44 54
marta.krynicka@pzg.lodz.pl
• Redakcja „Co Słychać…?”
tel. 42 273 30 31, wew. 6
fax 42 674 44 54
coslychac@pzg.lodz.pl
• Koła terenowe – koordynator wojewódzki
tel. 42 273 30 31, wew. 7
fax 42 674 44 54
agata.lewkowicz@pzg.lodz.pl
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• Koło Terenowe PZG w Tomaszowie
Mazowieckim
ul. Piłsudskiego 57,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
Biuro czynne:
środy godz. 17:00–19:00,
piątki godz. 9:00–13:00
Tłumacz języka migowego:
Małgorzata Barwicka
Kontakt: tomaszow@pzg.lodz.pl,
gg 6607772
• Koło Terenowe PZG w Radomsku
ul. Wyszyńskiego 27,
97-500 Radomsko
Biuro czynne:
wtorki godz. 14.00–18.00,
piątki godz. 10.00–14.00
Tłumacz języka migowego:
Magdalena Marczykowska
Kontakt:
radomsko@pzg.lodz.pl,
gg 12728147
• Koło Terenowe PZG w Kutnie
ul. Narutowicz 11,
99-300 Kutno
Biuro czynne:
wtorki godz. 17:00–19:00,
środy 10:00–13:00,
czwartki godz. 17:00–19:00
Tłumacz języka migowego: Halina
Głogoza, Danuta Konopczyńska
tel. 605 034 550,
kutno@pzg.lodz.pl
• Koło Terenowe PZG
w Skierniewicach
ul. Rynek 6, 96-100 Skierniewice
Biuro czynne: wtorki godz. 10:00 – 16:00,
czwartki godz. 10:00–16:00
Tłumacz języka migowego:
Maciej Kostrzewa
tel. 46 833 11 97
skierniewice@pzg.lodz.pl

• Filia Ośrodka Rehabilitacji
i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Zamurowa 1,
97-300 Piotrków Trybunalski
Biuro czynne: wtorki i czwartki
godz. 16:00–18:00
Tłumacz języka migowego:
Joanna Chrustowska
Kontakt:
piotrkow@pzg.lodz.pl
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• Koło Terenowe PZG w Sieradzu
ul. Kolegiacka 3, 98-200 Sieradz
Biuro czynne:
środy godz. 16:00–18:00
tel./fax 043 822 56 60
Tłumacz języka migowego:
Katarzyna Teodorczyk
Kontakt: tel. 43 822 56 60
sieradz@pzg.lodz.pl

Jak dojechać do PZG w Łodzi?
Dojazd autobusami 54, 74, 80, 82, 83 oraz tramwajami 7, 8, 9, 10, 13.
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Współpraca
Polski Związek Głuchych/Oddział Łódzki
od lat współpracuje z wieloma podmiotami
w Polsce i za granicą.
Ponad 90-letnia działalność Polskiego
Związku Głuchych/Oddziału Łódzkiego
zaowocowała nawiązaniem współpracy wielopłaszczyznowej z różnymi podmiotami
zarówno z Polski, jak i z zagranicy (z organizacjami pozarządowymi, z administracją
samorządową, jako realizator programów
na rzecz poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych słuchowo, spełniając tym
samym rolę pomocniczą i uzupełniającą
w stosunku do działań administracji samorządowej, pracownicy organizacji uczestniczą również w posiedzeniach komisji
opiniodawczych).
W ramach szerokiej działalności na rzecz
środowiska niesłyszących Oddział Łódzki
PZG współpracuje od wielu lat m.in. z:
• Łódzkim Klubem Sportowym Głuchych,
• Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych UMŁ,
• specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi dla dzieci niesłyszących
w Łodzi,

• Niepublicznym ZOZ-em „Acusticus”,
• powiatowymi urzędami pracy,
• zakładami pracy chronionej.
W zakresie włączenia społecznego niesłyszących, w tym upowszechniania języka
migowego w społeczeństwie, placówka
współpracuje m.in. z:
• placówkami administracji publicznej
w całym województwie,
• szkołami wyższymi (w tym Uniwersytetem Łódzkim, Uniwersytetem
Medycznym w Łodzi, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi,
Wyższą Szkołą Informatyki w Łodzi),
• placówkami kulturalnymi i placówkami pomocy społecznej w Łodzi,
• oddziałami i kołami terenowymi PZG.
Ponadto współpracujemy z wieloma
osobami prywatnymi, w tym artystami
z krajów europejskich:
• Ukraina – artyści-malarze
• Czechy – teatr pantomimy
• Słowacja – teatr pantomimy
• Węgry – artyści malarze i fotograficy.

Nasi przyjaciele
Działania Oddziału Łódzkiego Polskiego
Związku Głuchych wspiera wiele różnych instytucji, firm i osób. Są to między
innymi:
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
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• Ministerstwo Zdrowia
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
• Urząd Marszałkowski w Łodzi
• Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
• Urząd Miasta Łodzi
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łodzi

•
•
•
•

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Fundacja PZU
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Fundacja Polski Bank Żywności
Joanna i Marek Więckowscy – Poligraf
Łódź
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Instytut Spraw Publicznych
Fabryka Mebli Biurowych Mikomax
sp. z o.o.

• Anna i Marek Szymańscy – Enipol sp.j.
– Łódź
• Sport Ekspert – Łódź
• Farby Artystyczne „Karmański” – Kraków
• FHU „Mateusz” – Łódź
• Fotmar – Marek Grzybek – Łódź
• „Wędzonka” Konrad Podkówka
• Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
• Urząd Miasta w Kutnie
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•
•
•
•
•

Praca
Polski Związek Głuchych – Zarząd Główny
jest właścicielem zakładów pracy chronionej
na terenie woj. łódzkiego:
• METGAL
ul. Bartnicza 18
91-851 Łódź
tel. 42 648 80 47

Oddział Łódzki PZG pomaga także w znalezieniu pracy osobom niesłyszącym. Oferty
pracy można otrzymać w pokoju nr 5
w siedzibie PZG w Łodzi ul. Nawrot 94/96
oraz na naszej stronie internetowej
www.pzg.lodz.pl w zakładce Praca.

• P.P.-H. „Toma” sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 57,
97-200 Tomaszów Maz.
tel. 044 724 50 43

1% podatku dla PZG
W 2007 roku zaczęły obowiązywać
nowe przepisy dotyczące przekazywania
1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.
Kto może przekazać 1% podatku PZG?
• podatnicy podatku
od osób fizycznych,

• podatnicy opodatkowani ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową
działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki
podatku.

dochodowego
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Jak przekazać
dla PZG?

1%

podatku

Wypełnić odpowiednią rubrykę
w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT36, PIT-37 lub PIT-28).
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji:
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
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oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego: 0000051170.
Pieniądze z 1% będziemy wykorzystywać
na organizowanie nowatorskich przedsięwzięć dla osób niesłyszących i inne zadania
statutowe.
W 2009 roku (za podatki z 2008 roku) zebraliśmy 23 654,21 zł. Dziękujemy wszystkim,
którzy wsparli finansowo działania PZG.

Prawa obywatela w urzędzie
Prawo uzyskiwania informacji
Obywatel ma prawo żądać, żeby urzędnik
szczegółowo poinformował go o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć
na ustalenie jego praw i obowiązków. Działania urzędu powinny zapobiegać poniesieniu przez zainteresowaną osobę szkody
wynikającej z nieznajomości przepisów
prawa.
W razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, obywatel powinien zwrócić się
o wyjaśnienia do urzędnika, zajmującego
się zagadnieniami, których te wątpliwości
dotyczą. Jest on zobowiązany takich wyjaśnień udzielić. Jeżeli zapytany urzędnik nie
zajmuje się daną problematyką, powinien
on ustalić i wskazać osobę kompetentną
do udzielenia niezbędnych wyjaśnień
i wskazówek.
Podstawa prawna: art. 9 kodeks postępowania administracyjnego
Prawo udziału w postępowaniu
Obywatel, którego praw lub obowiązków
dotyczy postępowanie przed urzędem,
ma prawo uczestniczenia w tym postępowaniu. W szczególności może on wypowiadać się co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań,
jeszcze przed wydaniem decyzji. Obywatel może zostać pozbawiony tego prawa
jedynie w ściśle określonych sytuacjach,
a mianowicie wtedy, gdy sprawę należy
załatwić niezwłocznie z uwagi na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo na grożącą niepowetowaną
szkodę materialną. Urząd musi wówczas
w dokumentach sprawy zamieścić infor-

mację o przyczynie, dla której obywatel
pozbawiony był prawa uczestniczenia
w postępowaniu.
Podstawa prawna: art. 10 kodeks postępowania administracyjnego
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Inicjatywa osoby zainteresowanej
Obywatel ma prawo podejmowania działań
służących wyjaśnieniu sytuacji faktycznej
i prawnej. Działania takie są korzystne dla
jego interesów, ponieważ sprzyjają uzyskaniu prawidłowego rozstrzygnięcia w możliwie krótkim terminie. Aktywnie uczestnicząc w postępowaniu ma on możliwość
wyjaśnienia okoliczności, które podlegają
ocenie urzędnika w trakcie załatwienia
sprawy. Powinien zatem – we własnym
interesie – wykazywać inicjatywę, zwłaszcza w zakresie przedstawiania dowodów.
Najbardziej pożądana z punktu widzenia obywatela jest sytuacja, gdy pomiędzy
nim a urzędnikiem dochodzi do otwartej
wymiany poglądów zbliżonej do zwykłego
dialogu. W sprawach skomplikowanych
może to być jedyny sposób uniknięcia długotrwałych procedur odwoławczych.
Przestrzeganie dobrych obyczajów
Zawsze należy pamiętać, że bezpośrednie kontakty, a zwłaszcza trudności
z załatwieniem sprawy, mogą się łączyć
z pewnym napięciem, którego nie należy
rozładowywać na urzędniku. Przekroczenie zasad dobrego wychowania, posługiwanie się słowami powszechnie uznawanymi
za obelżywe, a wreszcie akt agresji fizycznej nie powinny mieć miejsca po żadnej
ze stron. Funkcjonariusz publiczny podlega
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szczególnej ochronie wynikającej z przepisów karnych. Można ponieść surową karę
za znieważenie słowne lub uderzenie
urzędnika. Z drugiej jednak strony odpowiedzialność taka może być wyłączona,

jeżeli określone zajście zostało przez tegoż
urzędnika sprowokowane.
Podstawa prawna:
- art. 222 kodeksu karnego,
- art. 226 kodeksu karnego.

Podatki w 2009 roku
PITy 2009: rok 2009 nie przynosi żadnych istotnych zmian w zakresie rozliczeń rocznych PIT w stosunku do roku

2008. W sumie należy zwrócić jedynie
uwagę zmiany w uldze prorodzinnej.

Skala podatkowa podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009 r.
Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi
Ponad
do
85 528 zł
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 zł
14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł
W tabeli przedstawiono sposób obliczania
podatku dochodowego od osób fizycznych,
jaki obowiązuje w 2009 roku.
• Jeżeli w 2009 roku nie zarobiłeś/aś
więcej niż 3 091 zł, podatku nie
będziesz płacić,
• jeżeli w 2009 roku zarobiłeś/aś więcej
niż 3 091 zł, ale mniej niż 85 528 zł,

to zapłacisz 18% ze swojej podstawy
opodatkowania odejmując 556,02 zł,
miesięczna kwota zmniejszająca przychód wynosi 46,33 zł,
• jeżeli w 2009 roku zarobiłeś/aś więcej
niż 85 528 zł, to Twój podatek będzie
wynosił 14 839,02 zł plus 32%
nadwyżki ponad 85 528 zł.

Kwota zmniejszająca podatek oraz kwota wolna od podatku w 2009 r.
Kwota zmniejszająca podatek Roczna
556 zł 02 gr
Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku
3 091 zł
Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku

o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz

dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nada-

o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217,

nym przez art. 1 pkt 28 lit.a) w związku z art. 22 pkt

poz. 1588).

3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy
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Koszty uzyskania przychodu obowiązujące w 2009 r. wykazane w PIT-11
Z jednego stosunku pracy
Miesięcznie
111 zł 25 gr
Rocznie
1 335 zł
Z kilku stosunków pracy
Nie można rozliczyć więcej
2 002 zł 05 gr
niż
Z jednego stosunku pracy
Miesięcznie
139 zł 06 gr
dla osób, których miejsce
zamieszkania jest w innej
Rocznie
1 668 zł 72 gr
miejscowości niż miejsce
pracy
Z kilku stosunków pracy
dla osób, których miejsce
Nie można rozliczyć więcej
zamieszkania jest w innej
2 502 zł 56 gr
niż
miejscowości niż miejsce
pracy
Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie nie-

dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nada-

których innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1588).

nym przez art. 1 pkt 15 lit.c) w związku z art. 8 ustawy

źródło: www.mf.gov.pl, www.money.pl

z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku

Odliczenia od dochodu
Rodzaj
Limit
Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne Bez limitu
wykazanych w PIT-11
Darowizny na cele pożytku publicznego
Darowizny na cele krwiodawstwa
Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła
Ulga rehabi- Opłacenie przewodników
litacyjna
Utrzymanie psa przewodnika osób niewidomych
Leki zalecone przez
specjalistę
Używanie własnego
samochodu osobowego
Ulga na prywatny Internet

6% dochodu
Bez limitu

Zeznanie
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
PIT-28
PIT-36
PIT-37
PIT-28

2 280 zł
2 280 zł
Nadwyżka ponad wydatek wynoszący 100 zł w miesiącu
(na podstawie faktur imiennych)
2 280 zł
Na podstawie zapłaconych faktur
imiennych nie więcej niż 760 zł
na osobę
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Odliczenia od podatku
Rodzaj odliczenia
Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne wykazana
w PIT-11

limit

zeznanie

7,75% podstawy wymiaru

PIT-36,
PIT-36L
PIT-37,
PIT-28
PIT-16A

Ulga prorodzinna

1112,04zł jeżeli opieka nad dzieckiem trwała
pełen rok lub proporcjonalnie 92,67 zł
za każdy miesiąc opieki
Zapłacony za granicą podatek Nie więcej, niż polski podatek przypadający
proporcjonalnie na dochód zagraniczny

PIT-36,
PIT-37
PIT-36,
PIT-36L
PIT-28,
PIT-38

źródło: www.pit.pl, www.mf.gov.pl

Ulgi i przywileje
Ulgi dla osób niepełnosprawnych
Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo
do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione
od schorzenia i stopnia niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż
mogą one, choćby w niewielkim stopniu,
ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie
niepełnosprawnej.
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (inwalidzi dawnej I grupy)
mają prawo do:
• 49% ulgi na przejazdy w pociągach
PKP – tylko w klasie 2 pociągów
osobowych,
• 37% ulgi w pociągach pośpiesznych,
ekspresowych, IC i EC,
• 49% na przejazdy w autobusach PKS
w komunikacji zwykłej, na podstawie
biletów jednorazowych,
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• 37% ulgi w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych, na podstawie
biletów jednorazowych,
• bezpłatnych przejazdów komunikacją
miejską wraz ze wskazanym przez
siebie opiekunem,
• 95% ulgi na przejazdy w pociągach
PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na
podstawie jednego z dokumentów
podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być
pełnoletni (skończone 18 lat),
• zwolnień od opłat abonamentowych
za radio i telewizję, tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą
głuchotę lub obustronne upośledzenie
słuchu na podstawie, np. orzeczenia
potwierdzającego stopień niepełnosprawności,

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym (dawna II grupa inwalidzka)
mają prawo do:
• 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament), tylko w przypadku uszkodzenia słuchu i mowy i tylko dorośli
i dzieci, które ukończyły 16 rok życia.
UWAGA: Jeśli jesteś opiekunem dziecka
z uszkodzeniem wzroku bądź mowy
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale poniżej 16. roku
życia, to zniżka Ci nie przysługuje.
(podstawa prawna: uchwała Zarządu
TP. S.A. nr 85/01 z 2001 r.). Z ulg
można korzystać w ramach planu TP
standardowego, planu sekundowego
TP dom oraz planu TP socjalnego.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna
uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż
do ukończenia 24. roku życia a studenci do 26. roku życia, ich rodzice
lub opiekunowie mają prawo do:
• 78% ulgi na przejazdy w pociągach
osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2 klasie) i we
wszystkich rodzajach autobusów PKP
na trasie z miejsca zamieszkania lub
miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu
pomocy społecznej, zakładu opieki
zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia,
i z powrotem, na podstawie legitymacji
szkolnej,
• bezpłatnych przejazdów na trasie
z miejsca zamieszkania do szkoły,
na podstawie ważnej legitymacji szkoły
specjalnej z podaną trasą dojazdu (dotyczy młodzieży uczęszczającej do szkół
specjalnych). Do bezpłatnego przejazdu
ma prawo również opiekun dziecka
na podstawie zaświadczenia wydanego
przez szkołę, z podaną trasą dojazdu.
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• 50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci
i abonament), tylko dorośli i dzieci,
które ukończyły 16. rok życia i tylko
w przypadku uszkodzenia wzroku,
słuchu lub mowy. Uprawnienie dotyczy
także opiekunów prawnych osób
niepełnosprawnych, ale tylko w przypadku stałego lub czasowego zameldowania z osobą niepełnosprawną
w tym samym lokalu. UWAGA: Jeśli
jesteś opiekunem dziecka z uszkodzeniem wzroku, słuchu bądź mowy,
a które nie ma skończonych 16 lat,
to ta ulga Ci nie przysługuje, nawet
jeśli jesteś zameldowany pod tym
samym adresem (podstawa prawna
Uchwała Zarządu TP S.A. nr 85/01).
Z ulg można korzystać w ramach planu
TP standardowego, planu sekundowego
TP dom oraz planu TP socjalnego,
• ulgowych biletów do muzeów.

Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek
rodzinny) mają prawo do:
• dwóch jednorazowych przejazdów
w ciągu roku kalendarzowego z ulgą
37% w 2 klasie pociągów osobowych,
pospiesznych i ekspresowych,
• 48% ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka
renty (emerytury) wraz z dowodem
tożsamości.
UWAGA! Należy pamiętać o tym, że bilet
na przejazd „tam i z powrotem” jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy. Emeryci i renciści nie mają zniżek w autobusach PKS.
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Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:
• osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
• osoby z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności,
• osoby całkowicie niezdolne do pracy
i samodzielnej egzystencji,
• osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
• osoby, które skończyły 75 lat,
• osoby, które otrzymują świadczenie
pielęgnacyjne z właściwego organu
realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej lub
rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
• osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
• osoby, których ostrość wzroku nie
przekracza 15%,
• inwalidzi wojenni i wojskowi,
• kombatanci, niektóre osoby będące
ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego oraz wdowy i wdowcy po
kombatantach, którzy są jednocześnie
emerytami lub rencistami.
Uwaga: od 16 maja 2005 r. zwolnienie
nie przysługuje osobom, które mieszkają
we wspólnym gospodarstwie domowym
z co najmniej dwiema osobami, które
ukończyły 26. rok życia i które nie spełniają
warunków do uzyskania tych zwolnień.
Prawo do zwolnień od opłat abonamentowych zachowują osoby, które korzystają
z tego prawa na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem dostarczenia, w terminie 6 miesięcy oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania
z tych zwolnień.

Ulga do muzeum
Muzea państwowe mają od 1997 r. obowiązek wprowadzania ulgowych biletów
dla osób niepełnosprawnych (i ich opiekunów), dla rencistów, emerytów, nauczycieli wszystkich typów szkół, studentów
i uczniów. Ulgowe bilety można otrzymać
po okazaniu odpowiedniej legitymacji
potwierdzającej uprawnienie.
Wstęp do muzeów martyrologicznych jest
bezpłatny w ogóle, a inne muzea udostępniają bezpłatnie swoje kolekcje przez jeden
dzień w tygodniu. Wysokość ulgi oraz dzień
bez biletów ustala dla każdego muzeum
jego dyrektor.
Ulgi na telefony komórkowe
Oferowane przez operatorów sieci komórkowych ulgi dotyczą zazwyczaj osób niewidomych i niesłyszących. Ponieważ zakres
tych ulg ulega zmianie, szczegółowych
informacji należy szukać w punktach
obsługi klienta tych sieci.
Zwolnienie od podatku od czynności
cywilnoprawnych
Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz
osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów
ruchu, nabywające na potrzeby własne
sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie,
motorowery, motocykle lub samochody
osobowe.
Ulgowa opłata paszportowa
Ulgową opłatę paszportową w wysokości
50% stawki pobiera się m.in. od:
• emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych, a także współmałżonków
tych osób, pozostających na ich
wyłącznym utrzymaniu;

z pomocy społecznej w formie zasiłków
stałych.

Bezpłatne przejazdy
Wszystkie osoby, które aktywnie uczestnicząw działaniach Polskiego Związku
Głuchych – chodzą na kursy i warsztaty,
są uczestnikami WTZ itp. – mogą otrzymać bezpłatne bilety okresowe „migawki”
– na przejazdy komunikacją miejską
w Łodzi.

Żeby otrzymać „migawkę”, należy:
• złożyć wniosek w pokoju nr 5
w PZG, ul. Nawrot 94/96
• do wniosku załączyć orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (minimum w stopniu umiarkowanym)
• aktywnie uczestniczyć w działaniach
PZG.
„Migawki” wydawane
do 6 miesięcy.

są

na
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• osób przebywających w domach
pomocy społecznej lub w zakładach
opiekuńczych albo korzystających

okres

Leczenie uzdrowiskowe
Leczenie uzdrowiskowe obejmuje trzy
rodzaje świadczeń:
• leczenie w szpitalu uzdrowiskowym
• leczenie w sanatorium uzdrowiskowe
• leczenie ambulatoryjne
Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym traktowany jest jako kontynuacja leczenia szpitalnego. Jest on całkowicie bezpłatny i odbywa
się w ramach zwolnienia lekarskiego.
Na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym
kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego:
• lekarz pierwszego kontaktu
• lekarz specjalista
• bądź lekarz ze szpitala.
Wystawiając skierowanie, może on wskazać zalecane miejsce i rodzaj leczenia

uzdrowiskowego. Skierowanie takie, wraz
z dokumentacją medyczną, przesyłane jest
przez lekarza wystawiającego skierowanie
do oddziału wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia.
W ciągu 30 dni od daty wpłynięcia skierowania do oddziału, lekarz specjalista dokonuje jego weryfikacji. Termin ten może
zostać wydłużony o 14 dni w przypadku,
gdy konieczne jest uzupełnienie informacji
medycznej.
Po stwierdzeniu zasadności skierowania
przez lekarza specjalistę, oddział wojewódzki Funduszu określa miejsce, rodzaj
oraz czas trwania leczenia uzdrowiskowego,
przy czym wcześniejsze wskazania na skierowaniu nie muszą zostać uwzględnione.
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Potwierdzone przez oddział skierowanie dostarczane jest ubezpieczonemu nie
później niż na 14 dni przed rozpoczęciem
leczenia.
Oddział może nie potwierdzić skierowanie w przypadku, gdy brakuje miejsc
w odpowiednich zakładach leczenia uzdrowiskowego. W takiej sytuacji skierowanie trafia na listę oczekujących i zostaje
potwierdzone w momencie, gdy odpowiednie miejsce jest dostępne.
W przypadku, gdy lekarz specjalista nie
potwierdzi zasadności skierowania, dokumentacja odsyłana jest lekarzowi, który
wystawił skierowanie z podaniem uzasadnienia odmowy. Od decyzji takiej nie przysługuje odwołanie.
Ubezpieczony wyjeżdża do sanatorium
w ramach urlopu wypoczynkowego
i pokrywa część kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz koszty przejazdu.
Z wszelkich opłat za pobyt zwolnione są
dzieci i młodzież do 18 roku życia, a jeżeli
kształcą się dalej – do ukończenia 26 lat,
dzieci niepełnosprawne w stopniu znacznym (bez ograniczenia wieku), a także
dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dorosłych wynosi:
• dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym
– 21 dni;
• dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni;
• dla leczenia ambulatoryjnego od 6
do 18 dni zabiegowych.
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Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym dla dzieci wynosi:
• dla leczenia w szpitalu uzdrowiskowym
– 27 dni;
• dla leczenia w sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni;
• dla leczenia ambulatoryjnego od 6
do 18 dni zabiegowych.
Odpłatność za pobyt w sanatorium
uzdrowiskowym różnicuje się ze względu
na sezon rozliczeniowy, w którym ubezpieczony odbywa leczenie:
• sezon l – od dnia 1 października
do dnia 30 kwietnia;
• sezon II – od dnia 1 maja do dnia
30 września.
Aby skorzystać z leczenia ambulatoryjnego pacjent także potrzebuje skierowania
od lekarza, na którym musi być zaznaczone, że chodzi o taką formę leczenia.
Osoba chcąca z niego skorzystać, sama
decyduje gdzie i kiedy chce się leczyć.
Jedynym warunkiem jest to, aby uzdrowisko było dostosowane do leczenia danego
schorzenia, oraz aby miało podpisaną
umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ.
Przed skierowaniem wniosku do oddziału
NFZ należy zapewnić sobie zakwaterowanie w danej miejscowości uzdrowiskowej
(w samym domu sanatoryjnym lub na kwaterze prywatnej), a na skierowaniu zaznaczyć, kiedy i gdzie pacjent chce wyjechać.
Skierowanie takie podlega takiej samej
weryfikacji, jak w przypadku skierowania
do sanatorium i trwa około 14 dni.

Turnus rehabilitacyjny ma służyć rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
i tylko tym osobom przysługuje, po spełnieniu określonych warunków ustalonych
w ramach ustaleń legislacyjnych.
Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju
schorzeń osób niepełnosprawnych.
Rodzaje niepełnosprawności uprawniające
do uczestnictwa w turnusie:
• dysfunkcja narządów ruchu,
• dysfunkcja narządu słuchu,
• dysfunkcja narządu wzroku,
• upośledzenie umysłowe,
• choroba psychiczna,
• epilepsja,
• schorzenia układu krążenia,
• inne dysfunkcje lub schorzenia niż
wymienione wyżej.

O dofinansowanie może ubiegać się
osoba posiadająca aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne (ZUS, KRUS wydane przed
1 stycznia 1998 roku).
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Procedura przyznawania
dofinansowania do turnusów
rehabilitacyjnych

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowuje
PCPR ze środków PFRON.
Wysokość dofinansowania
Tabela przyznawania podwyższonego
dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów.
Trudna sytuacja finansowa udokumentowana jest na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy o dochodach netto we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Wnioski można składać przez cały rok.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych

• Oddział Łódzki PFRON
ul. Kilińskiego 169
90-353 Łódź
tel. 42 677 12 30, 677 12 31
fax 42 677 12 50
lodz@pfron.org.pl

PFRON realizuje kilka programów,
w ramach których można starać się
o dofinansowanie do różnych usług i zakupów potrzebnych w codziennym życiu.
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Te programy to:
• STUDENT II – program dofinansowań
kosztów nauki dla studentów
• PITAGORAS 2007 – program pomocy
osobom z uszkodzonym słuchem

– dofinansowanie tłumaczy języka
migowego w szkołach wyższych
• PEGAZ 2010 – dofinansowanie zakupu
komputera itp. – szczegóły wkrótce na
stronie www.pfron.org.pl

Program student II
Kto może uzyskać pomoc finansową
w ramach programu?
Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które są:
• studentami studiów pierwszego stopnia
lub studentami studiów drugiego
stopnia albo studentami jednolitych
studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe
• posiadaczami dyplomu ukończenia
studiów wyższych kształcącymi się
na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez
inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie
odrębnych przepisów,
• uczestnikami studiów doktoranckich,
prowadzonych przez szkoły wyższe
lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów
na podstawie odrębnych przepisów,
• słuchaczami kolegiów pracowników
służb społecznych, kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów
języków obcych,
• uczniami szkół policealnych,
• studentami uczelni zagranicznych,
• studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów
Unii Europejskiej,
pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym (tj. w systemie dziennym) lub
systemie niestacjonarnym (tj. w systemie
wieczorowym, zaocznym lub eksternistycz-

nym, w tym również za pośrednictwem
Internetu).
O pomoc w ramach programu mogą
aplikować również osoby z orzeczonym
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), które mają
wszczęty przewód doktorski, a nie są
uczestnikami studiów doktoranckich.
(Osoby te, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania wyłącznie na pokrycie opłat za przeprowadzenie przewodu
doktorskiego).
Kto nie może uzyskać dofinansowania
w ramach programu?
W programie nie mogą uczestniczyć
osoby:
• które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON,
• które w przeszłości, były stroną umowy
zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie – wykluczenie obowiązuje w ciągu 3 lat, licząc
od końca roku, w którym wygasło
zobowiązanie wobec PFRON.
Co jest wymagane przy ubieganiu się
o pomoc w STUDENCIE?
Osoba niepełnosprawna, która chce przystąpić do programu i uzyskać pomoc finansową z PFRON, musi:
• posiadać orzeczenia o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne np.: orzeczenie KRUS, ZUS),

Stypendium specjalne, przyznawane jest
przez Prezesa Zarządu PFRON. Studenci
studiów pierwszego stopnia oraz studenci
jednolitych studiów magisterskich mogą
ubiegać się o przyznanie stypendium specjalnego nie wcześniej niż po zaliczeniu
pierwszego roku studiów.

W jakiej formie przyznawana jest pomoc
w ramach programu STUDENT?
Pomoc w ramach programu udzielana jest
w formie dofinansowania kosztów nauki
oraz stypendium specjalnego za szczególne
osiągnięcia w nauce

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania?
Wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania uzależniona jest od średnich
miesięcznych dochodów brutto Wnioskodawcy, wg następujących zasad:

Dofinansowanie w STUDENCIE, może
obejmować w szczególności:
• opłaty za naukę (czesne),
• koszty zakwaterowania (w przypadku
nauki poza miejscem stałego zamieszkania),
• koszty dojazdów,
• koszty związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
• koszty uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności
fizycznej lub psychicznej,
• koszty zakupu przedmiotów ułatwiających naukę (m.in. zakup programów
komputerowych, pamięci przenośnej
USB, dysków optycznych (np. CD)
oraz dyskietek,
• koszty wyjazdów organizowanych
w ramach zajęć szkolnych.

1. wnioskodawca,
który
prowadzi
wspólne
gospodarstwo
domowe
z rodziną i którego średni miesięczny
dochód brutto na jednego członka
rodziny pozostającego we wspólnym
gospodarstwie domowym:
»» jest mniejszy lub równy 120% najniższego wynagrodzenia – może
uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości
pięciokrotności najniższego wynagrodzenia (w 2009 roku pięciokrotność najniższego wynagrodzenia
wynosi – 6 380 zł),
»» jest większy niż 120% najniższego
wynagrodzenia lecz nie przekracza
220% najniższego wynagrodzenia
– może uzyskać w jednym półroczu
dofinansowanie do maksymalnej
wysokości czterokrotności najniższego wynagrodzenia (w 2009 roku
czterokrotność najniższego wynagrodzenia wynosi – 5 104 zł),
»» jest większy niż 220% najniższego
wynagrodzenia – może uzyskać
w jednym półroczu dofinansowanie
do maksymalnej wysokości trzykrotności najniższego wynagrodzenia (w 2009 roku trzykrotność
najniższego wynagrodzenia wynosi
– 3 828 zł);

W przypadku Wnioskodawców, którzy
biorą udział programach Unii Europejskiej,
studiujących w Polsce bądź za granicą lub
odbywających staż za granicą, przyznane
w ramach programu dofinansowanie
może obejmować również wkład własny,
wymagany zasadami programów Unii
Europejskiej.
W ramach programu wykluczona została
możliwość dofinansowania kosztów zakupu
sprzętu komputerowego.
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• dołączyć do wniosku, dokument
potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, a w przypadku osób
które mają wszczęty przewód doktorski,
a nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający
wszczęcie przewodu doktorskiego).
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2. wnioskodawca, który jest osobą samodzielnie gospodarującą i którego średni
miesięczny dochód brutto:
»» jest mniejszy lub równy 150% najniższego wynagrodzenia – może
uzyskać w jednym półroczu dofinansowanie do maksymalnej wysokości pięciokrotności najniższego
wynagrodzenia,
»» jest większy niż 150% najniższego
wynagrodzenia lecz nie przekracza
250% najniższego wynagrodzenia
– może uzyskać w jednym półroczu
dofinansowanie do maksymalnej
wysokości czterokrotności najniższego wynagrodzenia,
»» jest większy niż 250% najniższego
wynagrodzenia – może uzyskać
w jednym półroczu dofinansowanie
do maksymalnej wysokości trzykrotności najniższego wynagrodzenia.
Gdzie i w jakim terminie należy składać
wnioski do programu STUDENT?
Wnioski o dofinansowanie składane są
w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca
lub dla siedziby zamiejscowej jednostki
organizacyjnej tej szkoły (podstawowa jednostka organizacyjna, filia lub zamiejscowy
ośrodek dydaktyczny) (adresy Oddziałów
są dostępne na naszej witrynie). Wnioski
o przyznanie stypendium specjalnego składane są w Biurze PFRON. Osoby kształ-

cące się na uczelniach zagranicznych, składają wnioski o dofinansowanie w Oddziale
Mazowieckim PFRON.
Terminy składania wniosków w programie STUDENT
Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki
w danym roku akademickim (szkolnym)
składane są w terminie od 10 września
do 10 października każdego roku realizacji programu. Wnioskodawcy, którzy nie
złożą wniosku ww. terminie, mogą ubiegać
się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza danego roku
akademickiego (szkolnego), w terminie
od 1 lutego do 28 lutego każdego roku
realizacji programu.
Wnioskodawcy pobierający naukę w szkołach, w których rok akademicki (szkolny)
rozpoczyna się w pierwszym półroczu
danego roku kalendarzowego składają
wnioski o dofinansowanie kosztów nauki
w danym roku akademickim (szkolnym)
w terminie od 1 lutego do 28 lutego każdego
roku realizacji programu. Wnioskodawcy,
którzy nie złożą wniosku ww. terminie,
mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów nauki dotyczących drugiego półrocza
danego roku akademickiego (szkolnego),
w terminie od 10 września do 10 października każdego roku realizacji programu.
Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego składane są przez cały rok.
źródło: www.pfron.org.pl

Pitagoras 2007
Adresatami programu są:
• uczelnie oraz szkoły policealne,
• instytucje kultury.
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Uczestnikami programu są:
• osoby niesłyszące lub niedosłyszące,
w tym głuchoniewidome i głuchoniedowidzące, które posiadają orzeczenie

Jaką formę pomocy przewiduje program
pn. PITAGORAS 2007?
• finansowanie usług tłumacza migowego świadczącego usługi na rzecz
niesłyszących lub niedosłyszących,
w tym głuchoniewidomych i głuchoniedowidzących studentów, uczniów
szkół policealnych lub osób uczących
się na kursach przygotowawczych
do egzaminów do szkół wyższych,
• w przypadku uczelni lub szkół policealnych:
a) dofinansowanie zakupu i montażu
urządzeń wspomagających słyszenie
dla niesłyszących lub niedosłyszących, w tym głuchoniewidomych
i głuchoniedowidzących studentów,
uczniów szkół policealnych lub osób
uczących się na kursach przygotowawczych do egzaminów do szkół
wyższych;
b) dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego,
elektronicznego i oprogramowania
oraz poszczególnych elementów
służących jego uzasadnionej rozbudowie

c) dofinansowanie zakupu specjalistycznych elektronicznych urządzeń
brajlowskich oraz poszczególnych
elementów służących ich uzasadnionej rozbudowie
d) dofinansowanie zakupu urządzeń
lektorskich
e) dofinansowanie zakupu kserokopiarki i faxu,
• w przypadku instytucji kultury dofinansowanie zakupu i montażu specjalistycznego systemu umożliwiającego indywidualny odsłuch i odbiór
akcji scenicznej lub muzyki poprzez
słuchawki oraz zmysł dotyku przez
osoby niesłyszące lub niedosłyszące,
w tym głuchoniewidome i głuchoniedowidzące korzystające z dóbr
kultury”.
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o stopniu niepełnosprawności, studiują,
uczą się w szkołach policealnych lub
uczą się na kursach przygotowawczych
do egzaminów do szkół wyższych,
organizowanych przez uczelnie oraz
zgłaszają potrzebę korzystania z usług
tłumacza migowego lub konieczność
zastosowania urządzeń wspomagających słyszenie lub innych urządzeń,
w tym dostosowanych do możliwości
i potrzeb wynikających z dysfunkcji
słuchu lub słuchu i wzroku,
• osoby niesłyszące lub niedosłyszące,
w tym głuchoniewidome i głuchoniedowidzące, korzystające z dóbr
kultury.

Co jest warunkiem uzyskania dofinansowania na urządzenia wspomagające
słyszenie oraz inne urządzenia w ramach
programu PITAGORAS 2007?
Warunkiem uzyskania dofinansowania
przez uczelnię, szkołę policealną lub instytucję kultury na urządzenia wspomagające słyszenie oraz inne urządzenia, w tym
dostosowane do możliwości i potrzeb wynikających z dysfunkcji słuchu lub słuchu
i wzroku jest wniesienie wkładu własnego
w wysokości 2% ceny brutto zakupu urządzeń. Dopuszcza się łączne finansowanie
usług tłumaczy migowych i dofinansowanie zakupu urządzeń.”
Gdzie i kiedy składane są wnioski w programie PITAGORAS 2007?
Wnioski należy składać we właściwym dla
siedziby Wnioskodawcy Oddziale PFRON.
Terminy składania wniosków należy sprawdzić na stronie www.pfron.org.pl
źródło: www.pfron.org.pl
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piotrkowska 149, 90-440 Łódź
tel.: 42 632 40 34; 632 39 36; 632 40 69
fax: 42 632 41 30
e-mail:
sekretariat@mops.lodz.pl
Osoby głuchonieme, słabosłyszące mogą
starać się dofinansowania do wielu istotnych w ich życiu udogodnień. W Zespole
ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej (ul. Piotrkowska 149,
I piętro) można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
Turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie to może być udzielone
każdej osobie niepełnosprawnej, tj. bez
względu na posiadany stopień niepełnosprawności. Jednakże pierwszeństwo
w jego otrzymaniu mają osoby posiadające
orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania oraz osoby ze schorzeniami:
1. inwalidzi na wózkach
2. upośledzeni umysłowo
3. z wadą wzroku
4. z wadą słuchu
5. epilepsją.
Warunkiem otrzymania ww. dofinansowania jest złożenie stosownego wniosku wraz
z załącznikami tj.:
• wnioskiem lekarza o skierowanie
na turnus, pod opieką którego się znajduje,
• orzeczeniem o niepełnosprawności
(kopia, oryginał należy okazać do
wglądu).
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Od 1 III wysokość dofinansowania oraz
kryteria dochodowe zmieniają się kwartalnie, a obecnie od 1 III 2010 r., wynoszą:
• 876 zł – dla osób z I grupą i równoznaczną, dla dzieci i młodzieży do lat
16 oraz niepełnosprawnych w wieku
16-24 uczących się i niepracujących.
• 811 zł – dla osób z II grupą i równoznaczną
• 746 zł – dla osób z III grupą i równoznaczną
• 584 zł – dla pracowników Zakładów
Pracy Chronionej oraz opiekunów
osób niepełnosprawnych
• 1135 zł – dla osób w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
Kryteria dochodowe:
• 1622 zł – na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie
domowym
• 2108 zł – w przypadku osoby
samotnej.
W przypadku przekroczenia wspomnianych wyżej kryteriów wysokość dofinansowania jest obniżona o kwotę przekroczenia
zarówno wnioskodawcy jak i opiekunowi.
O dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego można ubiegać się raz w roku składając wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej ul. Piotrkowska 149
na I piętrze w pokoju nr 16 lub
w Powiatowych Centrach Pomocy
Rodzinie.
Likwidacji barier w komunikowaniu się
i technicznych
Przedmiotem dofinansowania może być
zakup urządzeń wraz z montażem lub wykonaniem instalacji ułatwiających osobie niepełnosprawnej podstawowych, codziennych

Zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
Dofinansowanie to może otrzymać osoba,
której dochody nie przekroczyły wspomnianych wcześniej kryteriów dochodowych, a wysokość dofinansowania może
wynieść do 60% wartości zakupu (zasady

podobne jak w likwidacji barier
w komunikowaniu się tj. dofinansowanie max. do 4000 zł, oraz
I i II gr. w pierwszej kolejności)
Dofinansowaniu podlegać mogą m.in.:
• urządzenia z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, światłoterapii i masażu
• rowery i rotory rehabilitacyjne
• łóżka rehabilitacyjne
• materace rehabilitacyjne
Warunkiem otrzymania dofinansowania
jest złożenie wniosku wraz z orzeczeniem
o niepełnosprawności (kopia i oryginał
do wglądu), zaświadczeniem lekarza, które
musi zawierać opis schorzenia, wskazanie
na konkretny sprzęt niezbędny do rehabilitacji w domu oraz krótki opis spodziewanych efektów.
Informacje o dofinansowaniu likwidacji
barier w komunikowaniu się oraz sprzętu
rehabilitacyjnego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi
na I piętrze w pokoju nr 15 lub w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (np. obuwie ortopedyczne, wózki
inwalidzkie, trójnogi, kule łokciowe),
środki pomocnicze (np. protezy, aparaty
słuchowe)
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czynności lub kontaktów z otoczeniem,
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności.
O dofinansowanie można ubiegać się raz
na 3 lata, a wysokość dofinansowania może
wynieść do 80% przedsięwzięcia (jednakże
w bieżącym roku ze względu na znaczne
ograniczenie środków finansowych, przyjęto,
iż wysokość dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 4000 zł, a w pierwszej kolejności otrzymają je osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).
W ramach tego programu osoby z uszkodzonym narządem słuchu mogą starać się
o dofinansowanie np.:
• zestawu komputerowego lub laptopa;
do wniosku należy załączyć:
a) orzeczenie o niepełnosprawności
(kopia oraz oryginał do wglądu)
b) aktualne zaświadczenie od laryngologa wraz z audiogramem
c) decyzję z Powiatowego Urzędu
Pracy (w przypadku osób bezrobotnych lub poszukujących pracy)
d) zaświadczenie z zakładu pracy
(w przypadku osób pracujących)
e) merytoryczne uzasadnienie potrzeby posiadania komputera
f) w przypadku dzieci zaświadczenie
ze szkoły – pedagog, psycholog szkolny
• wideotelefonu
• faxu
• dyktafonu
• budzika świetlnego
• czujników wibracyjnych
• zakup urządzeń wspomagających
odbiór dźwięku z telewizora (np.
słuchawek TV).

Warunkiem uzyskania dofinansowania
ze środków PFRON, jest przyznanie dofinansowania Przez Narodowy Fundusz
Zdrowia, a następnie złożenie dokumentacji we właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania Filii MOPS tj.:
• Bałuty, ul. Tybury 16
tel. 42 640 70 07
• Górna, ul. Będzińska 5		
tel. 42 684 54 47
• Widzew, ul. Grota Roweckiego 30
tel. 42 677 15 54
• Polesie, ul. Lipowa 28
tel. 42 633 56 81
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• Śródmieście, ul. Piotrkowska 147
tel. 42 636 63 96
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. Skorupki 1/3,
97-200 Tomaszów Maz.
tel. 44 723 73 53
• Powiatowy Zespół do sp. Orzekania
o Niepełnosprawności
ul. Św. Antoniego 26,
97-200 Tomaszów Maz.
tel. 44 724 21 27 wew. 36
Urząd pracuje w godz. 7:30–14:30
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Barlickiego 30,
97-200 Tomaszów Maz.
tel. 44 725 14 60 wew. 22
Urząd pracuje w godz. 7:30–15:30.
W urzędzie można załatwić sprawy:
• dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych,
• dofinansowania sprzętu ortopedycznego w tym do aparatów słuchowych,
• likwidacja barier architektonicznych
– tj. przystosowanie mieszkania pod
potrzeby niepełnosprawnego.
• Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Radomsku
ul. Piastowska 21,
97-500 Radomsko
Urząd pracuje w godz. 7:30–15:30
tel./fax 44 683 44 22,
pcpr_radomsko@poczta.onet.pl
W urzędzie można załatwić sprawy:
• dofinansowanie:
»» uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
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»» zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
»» likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
»» przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych,
»» orzekanie o niepełnosprawności
do celów pozarentowych.
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 12a
97-500 Radomsko
tel. 44 683 28 85
fax 44 683 28 55
mops@radomsko.pl
Obecnie obowiązujące kryterium dochodowe upoważniające do ubiegania się
o pomoc finansową wynosi:
• dla osoby samotnie gospodarującej
– 461 zł
• dla członka rodziny – 316 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy tez kompleksową pomoc dla dzieci
z rodzin najuboższych. W ramach tej
pomocy dzieci korzystają z bezpłatnych
obiadów w szkołach, przedszkolach,
wyjeżdżają na wypoczynek letni. Obecnie pomoc w postaci dożywiania realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia
16 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania”. Pomoc ta jest kierowana do:
• dzieci do 7 roku życia,
• uczniów do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej,
• osób starszych, samotnych, chorych,
niepełnosprawnych.

sprawnym na podstawie odrębnych
przepisów
»» dofinansowanie do sportu, kultury
i turystyki osób niepełnosprawnych

Kryterium dochodowe wynosi:
• dla osób w rodzinie – 474 zł
• dla osoby samotnie gospodarującej
– 691,50 zł.

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Senatorska 12,
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 39 48
lub 46 833 38 47
fax 46 833 39 48
Urząd pracuje w godzinach 8:00–16:00

• Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kutnie
ul. Krzywoustego 11,
99-300 Kutno
Urząd pracuje
w godz. 7:30–15:30,
środy w godz. 9:00–17:00
tel./fax 024 355 47 50
sekretariat@pcprkutno.pl
• Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 6
tel. 46 833 45 14,
46 834 59 47
fax 46 834 59 47
pcpr@powiat.skierniewice.pl
Przyjęcia interesantów w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie odbywają
się codziennie w godzinach od 8:00
do 16:00: pok. 32 i 34 (parter):
»» dofinansowywanie do uczestnictwa
osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
»» dofinansowywanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych
»» dofinansowanie
zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełno-

POMOC NIESŁYSZĄCYM

Pomoc jest realizowana w formie posiłku,
zasiłków celowych na zakup posiłku
lub żywności, świadczenia rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych.

Sprawy związane z rehabilitacją osób
niepełnosprawnych załatwiane są
w pokoju 113 na I piętrze w siedzibie MOPR, ul. Senatorska 12.
Sprawy te to m.in.:
• likwidacja barier architektonicznych
i urbanistycznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
• likwidacja barier w komunikowaniu,
• dofinansowanie do pobytu osoby
niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym,
• dofinansowanie lub refundacja
zakupu przedmiotów ortopedycznych,
środków pomocniczych oraz sprzętu
rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.
Osoba mająca problemy w poruszaniu się
może skontaktować się z pracownicami
Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności (pracują w pokoju
nr 3 na parterze), które przekażą informację, odpowiednim urzędnikom.
Kontakt do pracowników realizujących
zadania PFRON w Skierniewicach:
pfron@mopr.skierniewice.pl
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• Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sieradzu
pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
tel. 43 827 18 07
fax 43 827 43 77
pcpr.sieradz@konto.pl
Urząd pracuje w godzinach:
7:30–15:30
Sprawy, którymi zajmuje się PCPR to przyznawanie świadczeń w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków
PFRON:
• turnusy rehabilitacyjne,
• likwidacja barier architektonicznych,
technicznych i w komunikowaniu się,
• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
• sport, rekreacja, kultura i turystyka
osób niepełnosprawnych,
• pożyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej,

• dofinansowanie do kredytu bankowego
zaciągniętego przez osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej,
• zwrot pracodawcy kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych.
Przy PCPR działa Powiatowy Zespół do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
jako organ orzekający w pierwszej instancji
w sprawach o orzeczenie niepełnosprawności dla osób przed ukończeniem 16 roku
życia i o stopniu niepełnosprawności
dla osób, które ukończyły 16 rok życia.
KARTY
PARKINGOWE
–
osoby
posiadające zapis o karcie parkingowej w orzeczeniu o niepełnosprawności mogą uzyskać taką kartę (koszt
25 zł). Karty wydaje Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
pok. 318.

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Ewa Ściborska – Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
ul. Sienkiewicza 5, pok. 8
tel. 42 638 45 41
wew. 45-41
e-mail: rpren@post.uml.lodz.pl;
ron@uml.lodz.pl
Czynne:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek
8:00–16:00
wtorek 9:00–17:00
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W biurze rzecznika załatwić można przede
wszystkim sprawy związane z „kartą
parkingową”.
Osoby niepełnosprawne o obniżonej
sprawności ruchowej, kierujące pojazdem
samochodowym lub kierowca przewożący
osoby o obniżonej sprawności ruchowej,
jak również pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją niepełnosprawnych pozostających pod
opieką tych placówek, mogą nie stosować

• „zakaz ruchu w obu kierunkach” (B-1)
• „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
z wyjątkiem motocykli jednośladowych” (B-3),
• „zakaz wjazdu autobusów” (B-3a),
• „zakaz wjazdu motocykli” (B-4),
• „zakaz wjazdu motorowerów” (B-10),
• „zakaz postoju” (B-35) – dopuszczalny
czas postoju dłuższy niż 1 minuta jest
wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,
• „zakaz postoju w dni nieparzyste”
(B-37),
• „zakaz postoju w dni parzyste” (B-38),
• „strefa ograniczonego postoju” (B-39).
UWAGA: Aby móc nie stosować się do
wymienionych powyżej znaków osoba
niepełnosprawna musi posiadać kartę
parkingową.
Kartę parkingową osobie niepełnosprawnej
wydaje się na podstawie:
• orzeczenia o zaliczeniu do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
• orzeczenia o całkowitej niezdolności
do pracy i samodzielnej egzystencji
(również orzeczenia zaliczającego
do I grupy inwalidzkiej),
• orzeczenia o całkowitej niezdolności
do pracy (również orzeczenia zaliczającego do II grupy inwalidzkiej),
• orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego
stopnia niepełnosprawności o przyczynie
niepełnosprawności z kodu R lub N,
• orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego
stopnia niepełnosprawności wraz
z odpowiednim wskazaniem; wskazanie, ma potwierdzać, że osoba

niepełnosprawna spełnia przesłanki
pozwalające na wydanie karty parkingowej – o wskazaniu takim mówi art.
6b ust. 3 pkt 9 ustawy o rehabilitacji
zawodowej (Dz.U.1997.123.776),
• orzeczenia równoważnego z orzeczeniem o stopniu lekkim (III grupa
inwalidzka, orzeczenie o częściowej
niezdolności do pracy lub celowości
przekwalifikowania
zawodowego),
w którym nie jest określona przyczyna niepełnosprawności – w tym
przypadku trzeba jednak posiadać
dodatkowo zaświadczenie lekarskie
potwierdzające ograniczenie sprawności ruchowej.
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się do następujących znaków – pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności:

Aby otrzymać kartę parkingową, należy
złożyć następujące dokumenty:
• kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą
oryginał do potwierdzenia),
• kserokopię dowodu osobistego,
• fotografię (3,5 x 4,5 cm),
• na miejscu wypełnia się wniosek
na odpowiednim formularzu.
Opłata za wydanie karty wynosi 25 zł.
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej
odczytanie (odczytanie pierwszej strony
– z symbolem wózka inwalidzkiego).
Samochód osoby, która ma prawo nie stosować się do wymienionych znaków może
być oznaczony, tzw. emblematem inwalidzkim, ale nie jest to formalny dokument.
Pamiętajmy, że naklejenie emblematu to
tylko oznaczenie pojazdu jako samochodu
osoby niepełnosprawnej – do wybranych
znaków nie stosujemy się na podstawie
karty parkingowej.
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Wzór karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych:

Karta parkingowa
osoby niepełnosprawnej
Parking card

Data ważności: ............
Nr: ...............................
Organ wydający:

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Wzór Unii Europejskiej

Bank żywności
Najbiedniejsi członkowie Polskiego Związku Głuchych Oddziału Łódzkiego mogą
korzystać z pomocy żywnościowej oferowanej przez Bank Żywności.
Zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu
Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku
Głuchych nr 1/16/2009 z dnia 18 czerwca
2009 roku, aby otrzymać wsparcie w postaci
żywności miesięczny dochód nie może

przekroczyć:
• na osobę w rodzinie – 474 zł netto
• na osobę samotną – 691,50 zł netto
W przypadku przekroczenia w/w limitów,
żywność nie jest wydawana.
Przy odbiorze żywności wymagane jest
podpisanie odpowiedniego oświadczenia.
Jednocześnie informujemy, że limity te
mogą ulec zmianie.

Biblioteki
Biblioteki łódzkie, w których pracują osoby,
które ukończyły kurs języka migowego
KSS1:
• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Górna
ul. Paderewskiego 11a
93-530 Łódź
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• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Górna Filia nr 2
ul. Natalii 4 bl. 308
93-318 Łódź
• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Górna Filia nr 11
ul. Piękna 35/39

• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Widzew Filia nr 8
ul. Bartoka 27
92-546 Łódź
• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Widzew Filia nr 6
ul. Gorkiego 63
92-518 Łódź
• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie
ul. A. Struga 33
90-631 Łódź
• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 7
ul. Armii Krajowej 32
94-048 Łódź
• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 12
– Zespół Bibliotek
im. J. Augustyniaka
ul. Wróblewskiego 67
90-035 Łódź
• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 1
ul. Tomaszewicza 2
94-048 Łódź

• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 11
ul. Wólczańska 195
90-531 Łódź
• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia nr 10
ul. Więckowskiego 32
90-728 Łódź
• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie Filia 16 – Biblioteka
Katolicka przy Parafii Najświętszego
Serca Jezusowego
ul. Retkińska 127
94-004 Łódź

POMOC NIESŁYSZĄCYM

• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Górna Filia nr 8
ul. Cieszkowskiego 11a

• Miejska Biblioteka Publiczna
Łódź-Polesie
– Dział Udostępniania
ul. Długosza 7/9
• Biblioteka Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
• Biblioteka Pedagogiczna
ul. Wólczańska 202
90-531 Łódź
• Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna
ul. Gdańska 100/102
90-508 Łódź

Poczta Polska
Na przełomie lutego i marca 2008 przeprowadziliśmy kurs języka migowego dla pracowników Poczty Polskiej. Miejsca pracy

osób ze znajomością języka migowego
powinny być wyraźnie oznaczone.
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Urząd Pocztowy

Adres Urzędu Pocztowego

Liczba osób znających
język migowy w stopniu
podstawowym

Łódź 1

ul. J. Tuwima 38

2 osoby

Łódź 36

ul. L. Zamenhofa 5

1 osoba

Łódź 11

ul. Zgierska 2

2 osoby

Łódź 40

al. Włókniarzy 227

1 osoba

Łódź 58

ul. Gen. J. Dąbrowskiego 91

1 osoba

Łódź 4

ul. T. Kościuszki 5/7

2 osoby

Łódź 20

ul. Łagiewnicka 99

1 osoba

Tłumacze przysięgli
języka migowego
W sprawach urzędowych potrzebna jest
często pomoc tłumacza języka migowego.
W większości sytuacji wystarczy pomoc
naszych pracowników i wolontariuszy.
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Jeśli jednak będzie Wam potrzeba pomoc
tłumacza przysięgłego, to znajdziecie ją
u następujących osób:

• Halina Fuks
tel. 609 211 870
fax 42 227 52 78
ul. Nawrot 94/96
Łódź

• Danuta Stępień
tel. 42 273 30 31
fax 42 674 44 54
ul. Nawrot 94/96
Łódź

• Ryszard Powązka
tel. 609 030 591
tel. 42 616 09 69
fax 42 674 50 18
ul. Skarbowa 28
91-473 Łódź

• Bożena Świdzińska
tel. 508 077 322
• Dariusz Cytarzyński
tel. 502 899 576

Poniżej znajdą Państwo informacje o szkołach i przedszkolach dla dzieci i młodzieży

niesłyszącej oraz kalendarium roku szkolnego 2009/2010.

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2009

2

Ferie świąteczne

23 – 31 grudnia 2009

3

Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot

11 stycznia 2010
12 stycznia 2010

4

Ferie zimowe

18 – 31 stycznia 2010

5

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2010

6

Zakończenie roku szkolnego

25 czerwca 2010

7

Wakacje

26 czerwca
– 31 sierpnia 2010
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Edukacja i zdrowie

Dla dzieci
• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4
(dla Dzieci Niesłyszących)
ul. Krzywickiego 20, 90-149 Łódź
tel. 42 678 47 00,
email sosw@edu.lodz.pl,
cisza.sosw@edu.lodz.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 w Łodzi rozpoczął we wrześniu
2009 roku realizację projektu adresowanego do najmłodszych dzieci niesłyszących.
W ramach realizacji projektu utworzona
zostanie grupa przedszkolna dla dzieci
w wieku 3-5 lat.
Są to zajęcia typowo przedszkolne, m.in.
logorytmika,
plastyczne,
gimnastyka
korekcyjna. Zajęcia odbywają się 2 razy
w tygodniu, popołudniami (od godz. 16.00
do 18.30). Zajęcia prowadzone są w języku

polskim mówionym, w razie konieczności
tłumaczone są na język migowy (SJM).
Zapisy na zajęcia przyjmuje pani Małgorzata Traczyk w siedzibie Ośrodka.
Ponadto SOSW przy ul. Krzywickiego
w Łodzi proponuje również zajęcia
w ramach tzw. Zespołu Wczesnego Wspomagania. Zajęcia te odbywają się w godzinach przedpołudniowych i mają formę
spotkań indywidualnych. Aby dostać się
na te zajęcia, dziecko musi mieć skierowanie z Poradni przy ul. Wyszyńskiego
w Łodzi.
Po szczegóły zapraszamy na stronę
www.sosw.edu.lodz.pl lub osobiście do Ośrodka ul. Krzywickiego 20, 90-149 Łódź
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Szkoły podstawowe
i ponadpodstawowe
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
»» Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 97
»» Gimnazjum Specjalne Nr 11
ul. Krzywickiego 20
90-149 Łódź
tel. 42 678 47 00,
www.sosw.edu.lodz.pl
sosw@edu.lodz.pl
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka
»» Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
»» Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla
Niesłyszących Nr 3
»» Technikum Zawodowe Uzupełniające dla Niesłyszących
»» Szkoła Policealna dla Niesłyszących
ul. Siedlecka 7/21
93-138 Łódź
tel. 42 684-51-48
www.sosw1.szkoly.lodz.pl
sosw1@szkoly.lodz.pl

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących
»» Szkoła Podstawowa Nr 180
»» Publiczne Gimnazjum Nr 67
»» XXIII Liceum Profilowane
ul. Wólczańska 121/123
90-521 Łódź,
tel. 42 636 89 62
fax 42 636 86 42
www.slaboslysze.szkoly.lodz.pl
slabo_slysze@tlen.pl
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Słabo Słyszących
ul. Kościuszki 24,
99-300 Kutno
tel. 24 355 78 87
fax 24 355 78 87

Specjalistyczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
Doradztwa Zawodowego
i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi
• SPP-PDZidDzWR
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86
94-050 Łódź
tel. 42 688 21 62
doradztwo@edu.lodz.pl
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Prowadzi konsultacje dla rodziców
i nauczycieli dzieci zagrożonych niepełnosprawnością oraz wielospecjalistyczną
opiekę nad dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyj-

Poradnia oferuje pomoc w zakresie:
• badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych,
• terapii logopedycznej,
• terapii dla dzieci metodą Veroniki
Scherbone,
• grupy wsparcia dla rodziców.

NZOZ Acusticus
• NZOZ ACUSTICUS
ul. Lokatorska 10
Łódź
tel. 42 682 46 75
fax 42 689 21 38
NZOZ ACUSTICUS posiada 4 poziom
referencyjności w programie przesiewowych badań słuchu Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Placówki medyczne, w których znajdować
się będą dzieci, u których badania przesiewowe wskazują na uszkodzenie słuchu,
mają obowiązek zgłosić te dzieci do NZOZ
ACUSTICUS. Dlatego do poradni tra-
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nymi od wczesnego dzieciństwa do zakończenia kształcenia.
Pomoc jest udzielana bezpłatnie. Poradnia
otwarta jest w godz. 8:00–18:00.

fiają dzieci w bardzo młodym wieku i ich
rehabilitacja przynosi dobre rezultaty.
Placówka oferuje pomoc także dzieciom
implantowanym.
NZOZ ACUSTICUS oferuje dzieciom
i dorosłym:
• laryngologię
• protetykę
• rehabilitację.
W poradni pracują psychologowie, którzy
spotykają się zarówno z rehabilitowanymi
dziećmi, jak i ich rodzicami.

Narodowy Fundusz Zdrowia
• Rzecznik Praw Pacjenta Łódzkiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź
tel. 42 639 76 42
rzecznikpp@nfz-lodz.pl

• Narodowy Fundusz Zdrowia
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź
tel. 42 275 40 30 – informacja dla
pacjentów
tel. 42 275 41 48 – aparaty słuchowe
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Aparaty słuchowe
W celu uzyskania pomocy finansowej przy
zakupie aparatów słuchowych należy:
• udać się do audiologa, który zrobi
audiogram
• po przygotowaniu audiogramu należy
udać się do laryngologa, który wystawi
zaświadczenie o potrzebie noszenia
aparatu słuchowego
• następnie należy zgłosić się do siedziby
NFZ przy
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź, pokój nr 4
tel. 42 275 41 48.
• kolejnym krokiem jest wizyta w sklepie
z aparatami i wybór odpowiedniego
modelu.
• w sklepie zostanie wystawiona faktura
z którą należy zgłosić się do dziel-

nicowej filii MOPS właściwiej
ze względu na miejsce zamieszkania.
Bałuty
– ul. Tybury 16
Górna
– ul. Będzińska 5
Widzew
– ul. Grota Roweckiego 30
Polesie
– ul. Lipowa 28
Śródmieście – ul. Piotrkowska 147
• MOPS po ustaleniu kwoty dofinansowania poinformuje o tym, że można
zgłosić się po pieniądze. Kwota dofinansowania zależna jest od wysokości
dochodów.
• należy zgłosić się do sklepu w celu
dorobienia wkładki i zakupu aparatu.

Gdzie można kupić aparat słuchowy:
Nazwa

Adres

Silica s.c. Aparaty słuchowe

ul. Zelwerowicza 30, Łódź
Kontakt: 42 678 02 80

GEERS,
http://www.geers.pl/

ul. Więckowskiego 6, 90-722 Łódź
Kierownikiem oddziału jest: Joanna Jankowska
tel. 42 630 32 44
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 8:30–17:30
sobota: 8:30 –16:30
ul. Piotrkowska 289, 93-004 Łódź
Kierownikiem oddziału jest: Marta Marczak
tel. 42 682 81 92
Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek: 8:30–17:30
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Adres
Łódź – CZMP
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Klinika Otolaryngologii
Centrum Protezowania Dzieci Firmy Geers
(II piętro, pokój 2 i 3)
Kierownikiem oddziału jest: Piotr Szymański
tel. 42 645 76 20
Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek: 8:00–17:00

„EMITON PLUS”
Marek Smulik,
http://www.emiton.pl,
e-mail smulik@emiton.pl
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Nazwa

ul. Gorkiego 21 a, 92-525 Łódź
tel. 42 672 40 17
fax 42 672 40 17
tel. kom. 509 700 433
godziny otwarcia: pn.–czw. 9:00–16:00
ul. Kopernika 23,
95-050 Konstantynów Łódzki
tel. kom. 509 700 433
godziny otwarcia: czw. 9:00–12:00
ul. Piłsudskiego 135, 92-332 Łódź
tel. 42 236 51 19
tel.kom. 509 700 433
godziny otwarcia: pn.–pt. godz. 9:00–18:00
ul. Wojska Polskiego 144
(Przychodnia Validus), 92-332 Łódź
tel. 42 672 40 17
tel. 42 279 65 81
tel. kom. 509 700 433
www: http://www.aparatysluchowe.sklep.pl
ul. Grobelna 8, 95-200 Pabianice
tel. 42 236 59 32
tel. kom. 509 700 433
godziny otwarcia: pn.–pt. 9:00–16:00
ul. Marii Skłondowskiej Curie 1,
95-070 Aleksandrów Łódzki
tel. kom. 509 700 433
godziny otwarcia: pn. 9:30–15:00

„FONMED” s.c.
e-mail office@fonmed.com.pl

ul. Łaska 62/64, 95-200 Pabianice
tel. 42 227 32 89
godziny otwarcia: pt. godz. 10:00–16:00
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Nazwa

Adres

ALMED S.C.
e-mail almed.sc@wp.pl

ul. Dworcowa 5, 26-300 Opoczno
tel. kom. 502 276 946
godziny otwarcia: wt. 10:00–14:00;
czw. 10:00–14:00
ul. Wojska Polskiego 77,
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 788 68 33
tel. kom. 502 276 946
godziny otwarcia: pn., wt., czw., 8:30–13:00;
śr., pt. 8:30–15:30

MAYTONE    
e-mail maytone_lodz@toya.net.pl

ul. Milionowa 21, gab. 27, 93-105 Łódź
tel. 42 684 31 48 wew. 222
fax 42 684 31 48
tel. kom. 509 972 857
godziny otwarcia: pn. godz. 9:00 –18:00;
wt.–czw. godz. 9:00–17:00;
pt. godz. 8:00–15:00
ul. Kamińskiego 11, 91-427 Łódź
tel. 42 678 24 14
tel. 42 678 04 48
fax 42 678 60 55
godziny otwarcia: pn. godz. 9:00–17:00;
wt.–czw. godz. 9:00–17:00;
pt. godz. 8:00–15:00
ul. Sucharskiego 16, 97-500 Radomsko
tel. 44 682 17 97
ul. Słowackiego 68, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel.: 46 814 40 12
Pl. Kościuszki 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 723 00 90
ul. Fabryczna 6, 98-400 Wieruszów
tel.: 62 783 20 92
ul. 18-go Stycznia 16, 98-400 Wieluń
tel.: 43 843 91 60

EMITON,
http://www.aparatysluchowe.sklep.pl
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ul. Armi Krajowej 54/8, 94-046 Łódź
tel.: 42 688 33 04
fax: 42 688 33 04
godziny otwarcia: pn.–pt. godz. 9:00–17:00

Adres
ul. Kościuszki 3, 90-418 Łódź
tel.: 42 634 75 08
fax: 42 634 75 08
godziny otwarcia: pn.–pt. godz. 9:00–18:00
ul. Próchnika 41, 90-712 Łódź
tel.: 42 630 40 21
fax: 42 630 40 21
godziny otwarcia: pn.–pt. godz. 9:00–16:00
ul. Kościuszki 52 pok. 1040 (szpital),
99-300 Kutno
tel.: 24 355 81 00
godziny otwarcia: czw. godz. 11:00–14:00
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Nazwa

ul. Korczaka 5 Ip. Pok. 114 (przychodnia),
95-040 Koluszki
tel.: 42 634 75 08
godziny otwarcia: śr. godz. 16:00–18:00
ul. Słowackiego 87/89,
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.: 44 788 67 54
godziny otwarcia: pn.–wt. godz. 9:00–17:00
ul. Smugowa 1/11,
97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel.: 44 725 29 50
godziny otwarcia: pn.–pt. godz. 9:00–17:00
ul. Przedborska 39/41 (przychodnia),
97-500 Radomsko
tel.: 44 725 29 50
godziny otwarcia: śr. godz. 10:00–16:00
ul. Czapliniecka 5 (Zespół Lekarzy Specjalistów),
97-400 Bełchatów
tel.: 44 725 29 50
godziny otwarcia: pt. godz. 10:00–16:00
ul. Armii Krajowej 7 pok. 13 (szpital),
98-200 Sieradz
tel.: 43 827 82 33
godziny otwarcia: pn.–pt. godz. 9:00–14:00
ul. Królewska 11, 98-220 Zduńska Wola
tel.: 43 824 79 49
godziny otwarcia: wt. godz. 10:30–15:30
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Nazwa

Adres
ul. Parzęczewska 35 pok.6 (przychodnia),
95-100 Zgierz
tel.: 42 714 42 19
godziny otwarcia: śr. godz. 10:00–14:00

EUROTON – Aparaty Słuchowe
Aneta Pach,
e-mail euroton@neostrada.pl

ul. Żeromskiego 24/26 Przychodnia Samorządowa w Tuszynie, 95-080 Tuszyn
tel.: 42 630 89 88
godziny otwarcia: czw. godz. 9:00–12:00
ul. Zielona 15, 90-601 Łódź
tel.: 42 630 89 88
fax: 42 630 89 88
godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. godz.
8:00–16:00; śr. godz. 10:00–18:00

NZOZ REHABILITACYJNO-READAPTACYJNY ACUSTICUS S.C.,
e-mail acusticus.sc@wp.pl

Lokatorska 10, 93-024 Łódź
tel.: 42 689 21 30
fax: 42 689 21 38
tel. kom. 509 43 51 31
godziny otwarcia: pn.-pt. 10:00–17:00

TRAGUS – MED.,
e-mail tragus-med115@o2.pl

Armii Krajowej 7 (I piętro pokój 115),
98-200 Sieradz
tel.: 43 827 82 30
godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. 8:00–16:00;
śr. 10:00–18:00

TRAGUS – MED.,
e-mail tragus-med113@o2.pl

Getta Żydowskiego 4 (I piętro pokój 113),
98-220 Zduńska Wola
tel.: 43 824 30 44
godziny otwarcia: pn.–pt. 9:00–16:00

Łódzki Klub Sportowy Głuchych

Łódzki Klub Sportowy Głuchych
Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne
Data rejestracji w KRS
19 września 1996 r.
Kontakt:
• Łódzki Klub Sportowy Głuchych
Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne
ul. Nawrot 94/96
90-040 Łódź
fax 42 674 44 54
lksg@wp.pl
www.lksg-lodz.pl
Powstanie ŁKSG datuje się na 1926 r.
Członkami Klubu są przede wszystkim
młodzież i dorosłe osoby niesłyszące
i słabosłyszące.
Jest ich 125 osób są to zarówno zawodnicy
jak i działacze. ŁKSG skupia wokół siebie
ogromną rzeszę sympatyków i przyjaciół.
Klub działa przy współpracy z Polskim
Związkiem Głuchych i Specjalnymi Ośrodkami Szkolno-Wychowawczymi dla Dzieci
Słabosłyszących i Niesłyszących, dzięki
czemu znacząco wzrasta wpływ działalności stowarzyszenia na wychowanie nie-

ORGANIZACJE

Organizacje

słyszącej młodzieży jak i zapewni osoba
dorosłym realizacje swoich sportowych
zainteresowań.
Działalność Klubu jest sprawą niezwykle
ważną, pomaga bowiem w prowadzeniu
rehabilitacji społecznej inwalidów słuchu.
Daje możliwość młodzieży uczącej się,
pracującej a także osobom dorosłym spędzać czas wolny na uprawianiu sportu,
dzięki któremu wzrasta ich sprawność
psychofizyczna.
W Klubie działają sekcje:
• sekcja młodzieżowa koszykówki
• sekcja piłki siatkowej kobiet
• sekcja piłki siatkowej mężczyzn
• sekcja piłki nożnej
• sekcja koszykówki mężczyzn
• sekcja bilarda dla osób starszych
• sekcja żeglarstwa
Osiągnięcia ŁKSG:
• Wicemistrzostwo Polski w piłce
11-osobowej mężczyzn 2007
• Mistrzostwo Polski w siatkówce kobiet
2008
• Wicemistrzostwo Polski w siatkówce
mężczyzn 2008
• Mistrzostwo Polski w siatkówce kobiet
2009
• Wicemistrzostwo Polski w siatkówce
mężczyzn 2009
• Mistrzostwo Polski Oldbojów w siatkówce 2009
• Wicemistrzostwo Polski w koszykówce
w 2009
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Celem działania stowarzyszenia jest:
• upowszechnianie wśród niesłyszących
z województwa łódzkiego wychowania
fizycznego, sportu i rekreacji
• podnoszenie poziomu sportowego
i etycznego osób niesłyszących. Przygotowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników sportowych

• prowadzenie rehabilitacji społecznej
i medycznej dzieci, młodzieży i dorosłych osób niesłyszących
• prowadzenie edukacji w kierunku
przystosowania niesłyszących do życia
społecznego i zawodowego
• organizowanie pracy oświatowej,
zawodowej, kulturalnej i społecznej.

Polska Sekcja Młodzieży Głuchej
Kto może zostać członkiem PSMG:

Polska Sekcja Młodzieży Głuchej (PSMG)
istnieje od 10 stycznia 2009 r.
PSMG jest stowarzyszeniem, które zrzesza
młodzież z wadą słuchu w Polsce 30 roku
życia. Siedziba PSMG mieści się we Wrocławiu, w Domu Kultury Polskiego Związku
Głuchych przy ulicy Braniborskiej 2/10.
Na rok 2010 planowany jest wyjazd
na WFDYS do Wenezueli i EUDY na Sycylię, do miejscowości Syracuse dla juniorów
z całej Polski. Przewidywany termin to
przełom lipca i sierpnia.
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich młodych z województwa łódzkiego do udziału
w obozach i imprezach organizowanych
przez PSMG. Zachęcamy osoby zainteresowane PSMG do zaglądania na strony:
1. http://www.psmg.org.pl/
2. http://www.youtube.com/user/PSMG2009
3. http://www.facebook.com/pages/
Polska-Sekcja-Mlodziezy-Gluchej/
187763752639?ref=sgm
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1. Każdy członek PSMG posiadający aktualną legitymację PZG
ma prawo do uczestnictwa w różnego
rodzaju spotkaniach młodzieży: obozów, zlotów, zgodnie z zasadami regulaminu.
2. Osoba głucha posiadająca znajomość PJM chcąca wstąpić do PSMG,
powinna najpierw ubiegać się o członkowstwo w PZG.
3. Legitymację członkowską może otrzymać osoba w wieku 18-30 lat.
4. PSMG również obejmuje opieką pozostałe dwie kategorie wiekowe:
»» Dzieci 9-12 lat
»» Juniorzy 13-17 lat
5. Członkiem PSMG może być każda
osoba z wadą słuchu (głucha, niedosłysząca, słabo słysząca, z implantem),
znająca język migowy.
6. Członkiem PSMG może zostać osoba
bez względu na wyznanie religijne,
etniczne, inną niepełnosprawność,
poglądy polityczne i orientację seksualną.
7. Członek PSMG powinien być obywatelem polskim.
8. Każdy członek powinien godnie reprezentować PSMG i Kulturę Głuchych.

Koordynator Regionalny Oddziału Łódzkiego
Paulina Romanowska
cat1984@interia.pl

ORGANIZACJE

Kontakt:
Polska Sekcja Młodzieży Głuchej
ul. Braniborska 2/10
53-680 Wrocław
www.psmg.org.pl
psmg@psmg.org.pl

MSP „Słyszę serce”
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy
„Słyszę Serce” prowadzi świetlico-klub dla
niesłyszących. Funkcjonuje on w każdy
piątek w godzinach od 16.00 do 20.00,
aby niesłyszący mieli okazję spotkać się
w większym gronie, wspólnie spędzić czas
przy filiżance herbaty i ciastku. Całe więc
rodziny przychodzą do Świetlicy, gdzie
dorośli mogą się dowoli „nagadać”, bo
dziećmi zajmują się wolontariusze, którzy
organizują im atrakcyjne zajęcia artystyczne i edukacyjne.
Świetlico-klub organizuje różnego rodzaju
imprezy okolicznościowe, m.in. Bal Karnawałowy, Jajeczko Wielkanocne, Dzień
Głuchego, wieczorek taneczny, zabawa
Andrzejkowa, Wieczór Wigilijny i inne.

W ramach Świetlico-Klubu dla Niesłyszących działa Punkt Konsultacyjno-Poradniczy którego uczestnicy są głównymi
beneficjentami świadczonych porad z dziedziny psychologii, ubezpieczeń, polityki
społecznej.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy
„Słyszę Serce” jest organizatorem turnusów
rehabilitacyjnych dla osób niesłyszących
i słabosłyszących od 1993 roku.
• Międzynarodowe Stowarzyszenie
Pomocy „Słyszę serce”
Skarbowa 28
91-473 Łódź
tel. 42 616 09 69
fax 42 616 09 69
poczta@slyszeserce.org.pl

Stowarzyszenie „Przyjaciele”
• Stowarzyszenie na rzecz osób słabosłyszących i niesłyszących „Przyjaciele”
ul. Wólczańska 121/123
90-521 Łódź
tel. 42 636 86 42
tel. kom. 502 481 284, 600 315 555
Stowarzyszenie na rzecz osób słabosłyszących i niesłyszących „PRZYJACIELE”

powstało w kwietniu 2004 roku. Zrzesza
ludzi pragnących nieść pomoc osobom
z dysfunkcją słuchu – uczniom i absolwentom SOSW nr 5 w Łodzi oraz ich rodzinom.
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju, pomoc i ochrona ludzi z wadami
słuchu, ze szczególnym naciskiem
na dobro osób najmłodszych i najbardziej
bezradnych.
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ORGANIZACJE

Stowarzyszenie prowadzi działalność
w zakresie:
• rehabilitacji osób z wadami słuchu,
• usamodzielnienia i integracji osób
z dysfunkcją słuchu ze społeczeństwem,
• organizowania wypoczynku,
• prowadzenia zajęć pozalekcyjnych,
• organizowania życia kulturalnego
i społecznego dla uczniów ośrodka,
• przeciwdziałania patologii społecznej,
• prowadzenia szkoleń dla rodziców
uczniów oraz nauczycieli,
• propagowania idei wolontariatu,
• świadczenia usług informacyjnowspierających dla osób fizycznych
i prawnych.
Dotychczas Stowarzyszenie zrealizowało
projekty:
• „Mówienie, miganie – lepsza komunikacja” finansowany przez Fundację
Bankową im. Leopolda Kronenberga.
Projekt obejmował:
i) 4 kursy j. miganego dla nauczycieli,
j) stworzenie gabinetu logopedycznego i prowadzenie zajęć dla dzieci
z wadą słuchu 2005/2006
• „Dzieci słabosłyszące w świecie internetu” finansowany przez UMŁ. Celem
zadania było przekazanie rodzicom
i nauczycielom wiedzy na temat
bezpieczeństwa dzieci w internecie, by mogli świadomie chronić
dzieci z wadą słuchu przed współczesnymi zagrożeniami – 12.2005
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• wypoczynek zimowy dla 20 dzieci
z wadą słuchu w miejscu zamieszkania
w okresie ferii zimowych finansowany
przez Urząd Miasta Łodzi – 16.01
– 27.01.2006
• szkolenie dotyczące pracy z osobami
z implantem ślimakowym – 14.02.2007
• cykl wycieczek edukacyjnych „Od Kraka
do Warsa i Sawy”, „Z wizytą u Neptuna”,
w których łącznie wzięło udział
50 uczestników – finansowany przez
MOPS w Łodzi (2007/08)
• „Bliżej Europy – poznajemy Austrię”
„Bliżej Europy – poznajemy Czechy”
– imprezy plenerowe finansowane przez
MOPS w Łodzi – 06.2007 i 06.2008
• impreza integracyjna o charakterze
ekologicznym pt.: „RATUJMY NASZĄ
PLANETĘ ZIEMIĘ” dla 120 osób
– finansowany przez MOPS w Łodzi
– 2008r
• Obóz rekreacyjno-sportowy „Górskie
bezdroża...” w Małym Cichym dla
20 uczestników – finansowany przez
Fundację PZU – 10.08 – 25.08.2008
Poza tym Stowarzyszenie:
• współorganizuje imprezy organizowane na terenie Ośrodka (spotkania
wigilijne)
• dofinansowuje wyjazdy na zieloną
szkołę
• funduje nagrody w konkursach i olimpiadach
• wspiera finansowo działania na rzecz
uczniów Ośrodka.

ciekawe
www.glusi.pl – Portal osób niesłyszących
– mnóstwo ciekawych informacji
www.onsi.pl – Strona Organizacji Niesłyszących-Słabosłyszących Internautów
www.slaboslyszacy.pl – strona dla osób
słabosłyszacych
www.sluchowisko.net – serwis dla osób z problemami słuchu
www.sss.prv.pl – Strona osób słabosłyszących
www.deaf.pl – forum
www.kin.prv.pl – Klub internetowy dla niesłyszących i słabosłyszących
www.slyszeserce.org.pl – Międzynarodowy
Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”
www.ipjm.pl – Instytut Polskiego Języka
Migowego
www.cejm.org.pl – Centrum Edukacyjne
Języka Migowego
www.eudnet.org – Strona Europejskiej Unii
Głuchych
www.alldeaf.pl – Największy Portal dla Niesłyszących i Słabosłyszących i nie tylko
http://v1.itvp.pl/blog/napisy/ – Blog redakcji napisów dla niesłyszących TVP

www.pzg.org.pl/wa – PZG Oddział
Mazowiecki
www.pzg.olsztyn.pl – PZG Oddział
Olsztyński
www.pzgopole.pl – PZG Oddział Opolski
www.pzg.rzeszow.pl – PZG Oddział
Podkarpacki
www.pzg.szczecin.pl – PZG Oddział
Zachodniopomorski

szkoły
www.slaboslysze.szkoly.lodz.pl – Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Słabo Słyszących
www.sosw.edu.lodz.pl – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących
www.sosw1.szkoly.lodz.pl – Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1

kluby sportowe
www.lksg-lodz.onsi.pl – Łódzki Klub Sportowy Głuchych „ŁKSG”
www.resgest.pl – Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RESGEST”
www.jednosc-krakow.onsi.pl – Krakowski
Klub Sportowy Głuchych „JEDNOŚĆ”
www.wksg-poznan.onsi.pl – Wielkopolski
Klub Sportowy Głuchych „WKSG”
www.wars1922.republika.pl – Warszawski
Klub Sportowy Głuchych „WARS”
www.gksnpomorze.za.pl – Gdański Klub
Sportowy Niesłyszących „POMORZE”
www.grudmig.onsi.pl – Grudziądzki Klub
Sportowy Głuchych „GRUDMIG”
www.spartan.lublin.pl – Lubelski Klub
Sportowy Głuchych „SPARTAN”

strony PZG
www.pzg.org.pl – PZG Zarząd Główny
www.pzg.lodz.pl – PZG Oddział Łódzki
www.pzg.wroclaw.pl – PZG Oddział
Dolnośląski
www.pzg.lublin.pl – PZG Oddział Lubelski
www.pzg.krakow.pl – PZG Oddział Małopolski

strony internetowe

Strony internetowe

organizacje sportowe
www.pfsn.org – Polska Federacja Sportu
Niesłyszących
www.lekkoatletyka.onsi.pl – lekkoatletyka
niesłyszących
www.deafsport.za.pl – Sport Niesłyszących
www.edso.net – European Deaf Sport
Organization
www.dibf.org – Deaf International Basketball federation
www.deaflympics.com – International Committee of Sports for the Deaf
www.pzsg-basketball.onsi.pl
–
Polski
Związek Sportowy Głuchych – sekcja
koszykówki
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