
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB 
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W ZGIERZU
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09.02.1983 - z inicjatywy Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci powstało 
Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski.
01.09.1983 - z inicjatywy TPD i rodziców utworzono pierwsze w mieście dwie 
grupy specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym przy Żłobku 
Miejskim Nr 1.
01.09.1991 roku zostaje powołana pierwsza placówka Stowarzyszenia 
- Ośrodek Wczesnej Interwencji dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju w wieku 
0-7 r.ż. z terenu województwa łódzkiego.
06.12.1991 r. ruch rodziców został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim 
pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Zgierzu.
01.11.1995 r. został utworzony pierwszy w mieście Warsztat Terapii 
Zajęciowej.
13.01.2000 r. utworzono Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Aktywności 
Społecznej.
W 2001 roku rozpoczęto budowę Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego 
z Domem Mieszkalnym i Hotelem.
01.10.2014 r. zostaje otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy.
2016  roku następuje zmiana nazwy Stowarzyszenia na Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło 
w Zgierzu.

HISTORIA STOWARZYSZENIA



BOŻENNA PIOTROWICZ (2018 †)
  
Założycielka i Przewodnicząca Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zgierzu.

Od początku istnienia nieprzerwanie przez 35 lat, pełniła funkcję 
Przewodniczącej Zarządu Koła.

Dzięki uporowi, determinacji i niestrudzonej walce, Pani Bożenna stworzyła 
warunki do godnego i pełnego życia osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.
Była inicjatorką i organizatorką, kompleksowego systemu form wsparcia 
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie powiatu zgierskiego.

Za swoją wytrwałą pracę i aktywną działalność społeczną Pani Bożenna 
Piotrowicz  została odznaczona:

ź Srebrnym i Złotym Krzyżem zasługi RP;
ź tytułem „Zasłużony dla Miasta Zgierza”;
ź Medalem św. Brata Alberta, najwyższe wyróżnienie Fundacji                      

im. Brata Alberta wręczone przez Ks. Kardynała  Franciszka  Macharskiego;
ź Medalem „Fidelite et Constanter” – „Wiernie i Wytrwale”.

BOŻENNA PIOTROWICZ (2018 †)
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MISJA  I CEL STOWARZYSZENIA

CEL STOWARZYSZENIA

   Statutowym celem Stowarzyszenia jest 
działanie na rzecz wyrównywania szans 
osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
tworzenie warunków przestrzegania 
wobec nich praw człowieka, prowadzenie 
ich ku aktywnemu uczestnictwu z życiu 
społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

MISJA STOWARZYSZENIA:

ź Dbanie o godność ludzką, miejsce 
w rodzinie i wśród innych ludzi oraz 
szczęście osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.

ź Wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które 
pociągają za sobą fakt urodzenia dziecka z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz wspólne z nim życie i przekształcanie własnego bólu
w gotowość niesienia pomocy innym. 
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PSONI KOŁO W ZGIERZU
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OWI działa od 01.09.1991r. i obejmuje opieką 

dzieci od urodzenia do 18 r. ż. z szerokim 

spektrum trudności i  zaburzeń (m.in. 

z niepełnosprawnością intelektualną, wadami 

genetycznymi, zaburzeniami ze spektrum 

a u t yz m u ,  za b u r ze n i a m i  za c h o wa n i a 

i emocji czy z niepełnosprawnością sprzężoną) 

oraz udziela wsparcia ich rodzinom.

Ośrodek udziela pomocy w zakresie:

■ Ustalenia wielospecjalistycznej diagnozy dzieci z zaburzeniami rozwoju 

      w zakresie:

ź medycznym: neurologii, psychiatrii dziecięcej i rehabilitacji medycznej;

ź psychologii i psychoterapii;

ź pedagogiki;

ź logopedii;

ź rehabilitacji ruchowej.

OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI (OWI)



OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

■ Opracowania szczegółowego, wielospecjalistycznego  
      programu    postępowania terapeutycznego;
■   Konsultacji i porad medycznych;
■ Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne w zakresie  
   rehabilitacji ruchowej, logopedii, terapii psychologiczno-
      pedagogicznej;
■ Pomocy rodzinie małego dziecka niepełnosprawnego: 
      poradnictwo i terapia rodzin.

Szczegółowy program postępowania w każdej sferze rozwoju 
opracowywany jest po konsultacjach przez zespół specjalistów 
zatrudnionych w OWI.
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WTZ działa od 01.11.1995 r., liczy 30 uczestników, osoby dorosłe 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Celem WTZ jest  przygotowanie młodzieży i  osób dorosłych 
niepełnosprawnych do aktywności zawodowej i w miarę możliwości do 
pełnego, samodzielnego i aktywnego funkcjonowania  w społeczeństwie.
Tworzenie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego 
i zaradności osobistej. 
Przygotowanie do życia w środowisku społecznym realizowane jest m.in. 
poprzez rozwijanie :
ź umiejętności planowania, komunikowania się, dokonywania wyborów

i decydowania o swoich sprawach;
ź umiejętności przy zastosowaniu technik terapeutycznych;

ź podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności 
zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy 
w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub innej pracy 
zawodowej.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ) 



WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ) 
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WTZ prowadzi formy rehabilitacji i terapii w zakresie:

■  Terapii zajęciowej w pracowniach:
ź komputerowo-poligraficznej;
ź umiejętności społecznych;
ź gospodarstwa domowego;
ź plastycznej;
ź technicznej;
ź rękodzieła.
■  Rehabilitacji ruchowej.
■ Zajęć ogólnorozwojowych, nauki pływania i zajęć 
  sportowych na basenie, gry w tenisa stołowego, zajęć 
     lekkoatletycznych.
■  Zajęć muzykoterapeutycznych i teatralnych.
■  Zajęć logopedyczno-edukacyjnych i psychoterapeutycznych.
■  Działalności integracyjno-kulturowej.
■  Opieki medycznej i socjalnej.
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Zespół Terapeutyczno - Rehabilitacyjny „Aktywności Społecznej” 

to terapia i rehabilitacja rozwijająca aktywność twórczą, poznawczą, społeczną 

i zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym 

z niepełnosprawnością sprzężoną bądź z zaburzeniami psychicznymi.

Cel programowy zadania:

Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie 

rehabilitacji w różnych typach placówek .

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO - REHABILITACYJNY „AKTYWNOŚCI  SPOŁECZNEJ”

Zadaniem placówki jest :
ź podtrzymanie i poprawa funkcjonowania 

społecznego oraz zaradności życiowej;
ź podnoszenie  kompetencj i  społecznych, 

zawodowych oraz poprawa jakość życia 
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

ź włączenie uczestników do działań prowadzonych 
w środowisku lokalnym.



ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO - REHABILITACYJNY „AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ” 
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Uczestn icy  p lacówki  b iorą  udz ia ł  w za jęc iach 
terapeutyczno-rehabilitacyjnych w zakresie:

ź terapii zajęciowej;
ź terapii psychologicznej;
ź muzykoterapii;
ź rehabilitacji ruchowej.

Kompleksowa terapia obejmuje również:
czynne uczestnictwo w formach rekreacji, kultury i sportu- 
udział w imprezach i przeglądach promujących twórczość 
osób niepełnosprawnych intelektualnie, udział w zawodach 
sportowych, liczne wycieczki i turnusy, wyjścia do kina, 
teatru, muzeum restauracji, wsparcie rodziny- pomoc 
psychologiczna, warsztaty terapeutyczne, poradnictwo- 
przekaz informacji na temat form pomocy dla osób 
niepełnosprawnych, wsparcie psychologiczne w zakresie 
funkcjonowania rodziny.
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Środowiskowy Dom Samopomocy  wspiera dorosłe osoby
z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby wykazujące inne 
przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych .

Celem ŚDS jest:
ź  zwiększenie samodzielności i zaradności życiowej osób uczęszczających; 
ź integracja ze środowiskiem lokalnym; 
ź kształtowanie nawyków celowej aktywności oraz postaw i zachowań akceptowanych przez 

społeczeństwo;
ź rozwijanie umiejętności radzenia sobie i funkcjonowania w życiu codziennym.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (ŚDS)



ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (ŚDS)
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Zajęcia w ŚDS prowadzone są w formie:

ź treningów funkcjonowania w codziennym życiu;
ź treningów umiejętności interpersonalnych, społecznych 

i poradnictwa psychologicznego;
ź terapii zajęciowej i arteterapii;
ź zajęć  w zakresie rehabilitacji ruchowej;
ź treningu spędzania czasu wolnego;
ź działalności integracyjno-kulturalnej;
ź opieki medycznej i socjalnej.
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Centrum DZWONI 

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI

Cele Centrum DZWONI:
ź aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, grupy 

najbardziej dyskryminowanej na rynku pracy;
ź koordynacja przepływu osób z niepełnosprawnością intelektualną z etapu terapii  

i edukacji poprzez szkolenia, praktyki, staże do pracy na chronionym i otwartym rynku pracy.

Działania:
■  Osoby korzystające z oferowanych przez Centrum DZWONI programów mogą 
   liczyć na fachową pomoc i wsparcie psychologa, doradcy zawodowego oraz 
      trenera pracy, w zakresie:
ź określenia potencjału osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
ź pomocy w znalezieniu szkoleń i praktyk;
ź pomocy w kontaktach z rodzicami i opiekunami, celem akceptacji i wsparcia 

osoby niepełnosprawnej;
ź poszukiwania pracodawcy i odpowiedniego stanowiska pracy;
ź przekazywania informacji pracodawcy z jakiej pomocy może skorzystać;
ź pomocy osobie z niepełnosprawnością intelektualną w rozpoczęciu pracy oraz 

utrzymaniu stanowiska. 



 MIESZKALNICTWO TRENINGOWE
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Mieszkanie Treningowe jest alternatywną, przejściową 
formą mieszkalnictwa,  przeznaczoną  d la  osób 
z niepełnosprawnością intelektualną powyżej 18 roku życia.
Jest formą wszechstronnego treningu rozwijającego 
kompetencje, w miarę indywidualnych możliwości, 
do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Udział w treningu mieszkaniowym umożliwia:

ź podnoszenie kompetencj i  psychospołecznych 
niezbędnych w procesie usamodzielniania się poza 
domem rodzinnym;

ź nabywanie nowych doświadczeń i podnoszenie  
poziomu funkcjonowania społecznego i zawodowego;

ź jest istotnym elementem w kompleksowym procesie  
rehabilitacji;

ź wpływa na podniesienie poziomu samodzielnego 
funkcjonowania;

ź usprawnia i wspiera funkcjonowanie w różnych rolach 
społecznych i środowiskach.
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SELF ADWOKATURA

Self Adwokat to osoba, która jest rzecznikiem własnych praw, potrafi 
wypowiadać się na forum, decydować o sobie i pomagać innym osobom 
z niepełnosprawnością intelektualną.

Spotkania Self Adwokatów zapewniają:
ź poznanie przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną własnych 

praw i obowiązków obywatelskich;
ź podnoszenie kompetencji społecznej osób z niepełnosprawnością 

intelektualną;
ź poprawy umiejętności komunikowania się z otoczeniem, wypowiadania

i sygnalizowania swoich potrzeb;
ź zapoznanie osób z niepełnosprawnością intelektualną z funkcjami 

i zadaniami lokalnych placówek urzędowych;
ź przygotowanie do pełnienia nowych ról społecznych;
ź nabywanie umiejętności redagowania tekstów, pism urzędowych itp.;
ź włączenie w  uczestnictwo w życie społeczne, przezwyciężenie tremy oraz 

własnych słabości;
ź nabycie  zdolności do samodzielnego bądź wspieranego funkcjonowania,
ź podniesienie jakości życia, a także przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną;
ź stworzenie sytuacji do wspólnej rozmowy, poznania, wymiany   

              doświadczeń.



 TURYSTYKA I REKREACJA 
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W ramach działań turystyczno- rekreacyjnych organizowane są:
ź wycieczki krajoznawczo turystyczne;
ź rajdy i pielgrzymki;
ź zajęcia sportowe na basenie;
ź zajęcia tenisa ziemnego;
ź zajęcia na kręgielni;
ź seanse w grocie solnej;
ź wyjścia do kina, teatru, muzeum, restauracji.
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DZIAŁALNOŚĆ INTEGRACYJNA I CYKLICZNA

Stowarzyszenie w ramach działań integracyjnych i cyklicznych organizuje:

ź obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną -

„Sami o Sobie - wkład osób niepełnosprawnych w kulturę regionu”;

ź regionalne eliminację do ogólnopolskiego Fes�walu Twórczości 

Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie 

„Alber�ana”;

ź Piknik Integracyjny „Wspólne Więzi”;

ź Mi�ng Lekkoatletyczny Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

ź cykliczne spotkania wigilijne i wielkanocne;

ź zabawy karnawałowe;

ź warsztaty ceramiczne;

ź działalność  teatralno - muzyczna  zespołu „Akcent”;

ź prezentacje jasełek w wykonaniu uczestników placówek PSONI Koło 

w Zgierzu;

ź uczestnictwo w festynach i świętach organizowanych przez placówki 

zrzeszające osoby z niepełnosprawnością intelektualna z terenu 

województwa, a także władze samorządowe. 



DZIAŁALNOŚĆ INTEGRACYJNA I CYKLICZNA
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Dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia terapeutyczne 
i rehabilitacyjne do placówek oraz pozostałe spotkania kulturowo - 
integracyjne odbywające się poza nimi jest kluczowym działaniem w zakresie 
integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Posiadane samochody zostały dofinansowane z środków PFRON. 

TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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 BUDOWA CENTRUM SZKOLENIOWO REHABILITACYJNEGO Z DOMEM MIESZKALNYM I HOSTELEM 
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Centrum powstaje z inicjatywy rodziców i opiekunów w celu zapewnienia 
warunków do godnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Budowany obiekt w całości obejmować będzie:
ź część leczniczo - rehabilitacyjną;
ź część szkoleniową;
ź część mieszkalną stałego pobytu dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną.

Budowany  kompleks  powstaje z darów ludzkich serc – wpłat rodziców, 
opiekunów osób z niepełnosprawnością, darowizn osób fizycznych 
i instytucji.

Przez cały czas prowadzona jest akcja pozyskiwania  środków finansowych 
oraz materiałów budowlanych na realizowane przedsięwzięcie.

Zgierz, ul. Chełmska 42/42a



PRACE I OSIĄGNIĘCIA UCZESTNIKÓW PLACÓWEK PSONI KOŁO W ZGIERZU 
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 KONTAKTY DO PLACÓWEK 
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Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Zgierzu

ul. Chełmska 42/42a
95-100 Zgierz

tel./fax:  +48 42 710 10 84
tel. + 48 42 716 24 86

e- mail: psouu@miasto.zgierz.pl
www.psouu.miasto.zgierz.pl

e- mail: psoni@miasto.zgierz.pl
www.psoni.miasto.zgierz.pl

Ośrodek 
Wczesnej Interwencji

Zgierz, ul. Długa 62
tel./fax:  +48 42 717 47 11

Centrum DZWONI
Zgierz,ul. A.Struga 13-21 lok.208

zgierz@centrumdzwoni.pl
tel: 726-136-348

Warsztat Terapii Zajęciowej 
Zgierz, ul. Chełmska 42/42a
tel./fax:  +48 42 716 68 87

Zespół 
Terapeutyczno - Rehabilitacyjny 

„Aktywności Społecznej”
Zgierz, ul. Chełmska 42/42a
tel./fax:  +48 42 710 10 84

Środowiskowy 
Dom Samopomocy

Zgierz, ul. Chełmska 42/42a
tel./fax:  +48 42 710 10 84



budujemy

KRS 0000046184 ZGIERZ
UL. CHEŁMSKA 42/42A

www.psouu.miasto.zgierz.pl

1%

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualna 

Koło w Zgierzu

CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE
z Domem Mieszkalnym 

i Hostelem dla Osób Niepełnosprawnych
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