Starostwo Powiatowe w Wieluniu
98- 300 Wieluń
Pl. Kazimierza Wielkiego 2
tel. 43 843-42-80
fax 43 843-42-63
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: wielun@home.pl
www.powiat.wielun.pl
powiatowe centrum pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
98-300 Wieluń
ul. Śląska 23
tel./fax 43 843-14-90
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: pcpr_w_wieluniu@op.pl
strona internetowa: pcpr.wielun.pl
zakres działań: pomoc dziecku i rodzinie, pomoc uchodźcom, kierowanie dzieci do placówek
opiekuńczo-wychowawczych i osób do DPS, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych
powiatowy urząd pracy
Powiatowy Urząd Pracy
98-300 Wieluń
ul. Sieradzka 56
tel. 43 843-47-33, 843-46-20
fax 43 886-05-18
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: lowi@praca.gov.pl
strona internetowa: www.pup.wielun.pl
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieluniu
98- 300 Wieluń
ul. Śląska 23
tel. 43 843-48-06
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: wielunzespol@onet.eu
zakres działań: wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób które nie ukończyły
16 lat i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób które ukończyły 16 lat, wydawanie
orzeczeń o wskazaniach ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie
lub niezdolności do pracy, wydawanie legitymacji dla osób niepełnosprawnych
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placówki edukacyjne
Publiczne Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wieluniu
98-300 Wieluń
os. Wyszyńskiego 44
tel. 43 843-58-62
e-mail: przedszkole@przedszkole4.wielun.pl
strona internetowa: www.przedszkole4.wielun.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkół Katolickich w Strugach
Jajczaki 10
98-324 Wierzchlas
tel.43 842-25-93
e-mail: pspstrugi@interia.pl
strona internetowa: www.spskstrugi.szkola.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu
98-300 Wieluń
os. Wyszyńskiego 30 a
tel. 43 843-58-98
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: sp2wielun@wp.pl
strona internetowa: www.sp2wielun.eu
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
98-300 Wieluń
ul. Traugutta 38
tel. 43 843-42-75
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 20.00
e-mail: sp5wielun@gmail.com
strona internetowa: sp5wielun.edupage.org
Gimnazjum nr 2 im. Wieluńskich Batalionów Obrony Narodowej w Wieluniu
98-300 Wieluń
os. Wyszyńskiego 30a
tel. 43 843-19-89
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.30
e-mail: gimn2wiel@onet.pl
Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej w Wieluniu
98-300 Wieluń
ul. Traugutta 38
tel. 43 843-17-10
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.30
e-mail: gimnazjum3wielun@wp.pl
strona internetowa: gim3wielun.edupage.org
Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu
− Szkoła Podstawowa Specjalna nr 3
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− Gimnazjum Specjalne nr 4
− Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
98-300 Wieluń
ul. Traugutta 12
tel./fax 43 843-83-59
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: zs5wielun@op.pl
strona internetowa: www.zsswielun.cba.pl
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 w Gromadzicach
- Szkoła Podstawowa Specjalna
- Gimnazjum Specjalne
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
- Zajęcia Rewalidacyjno - Wychowawcze
98-310 Czarnożyły
tel. 43 841-62-92
e-mail: soszwgromadzice@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.soszw-gromadzice.pl
ośrodki pomocy społecznej
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu
98-300 Wieluń
ul. Okólna 7
tel. 43 843-43-22, 843-12-05
godziny pracy: poniedziałek, 7.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: mops_wielun@post.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej
98-350 Biała II 4b
tel./fax 43 841-90-02
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30, środa 9.00 - 17.00
e-mail: gops.biala@biala.finn.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnożyłach
98-310 Czarnożyły 48
tel./fax 43 841-62-97
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 -15.30
e-mail: gopsczarnozyly@o2.pl
strona internetowa: www.gopsczarnozyly.internetdsl.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy
98-313 Konopnica
ul. Rynek 15
tel. 43 842-44-90
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gops_konopnica@post.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mokrsku
98-345 Mokrsko
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Mokrsko 233
tel./fax 43 886-32-66
godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gopsmokrsko@interia.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osjakowie
98-320 Osjaków
ul. Wieluńska 11/8
tel. 43 842-34-20
godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: gops_osjakow@post.pl
strona internetowa: gops.osjakow.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku
98-311 Ostrówek
tel./fax 43 841-50-93
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15
e-mail: gops_ostrowek@post.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie
98-335 Pątnów
Pątnów 48
tel./fax 43 896-51-79
godziny pracy: poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: gops_patnow@post.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skomlinie
98-346 Skomlin
ul. Trojanowskiego 1
tel/fax. 43 886-45-20
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gops_skomlin@post.pl
strona internetowa: www.skomlin.naszops.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchlesie
98-324 Wierzchlas
ul. Szkolna 7
tel. 43 886-61-11, 886-61-12
fax 43 886-61-13
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: gops_wierzchlas@post.pl
warsztat terapii zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej
98-300 Wieluń
Olewin 92
tel./fax 43 842-89-22
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: mgops-wielun@neostrada.pl

4

zakres działań: rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego
uczestnika poprzez budowę zaradności osobistej, sprawności psychicznej w zakresie
pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz
niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia
dom pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie
98-311 Ostrówek
Skrzynno 13
tel. 43 841-50-60
e-mail: dpsskrzynno@wp.pl
strona internetowa: dpsskrzynno.pl
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore
zakres działań: świadczenie usług zapewniających całodobowa opiekę oraz zaspokojenie
niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla osób chorych
psychicznie
Dom Pomocy Społecznej "Dom Seniora - Wieluń”
98-300 Wieluń
ul. Rymarkiewicza 38
tel. 602 403-205; 668 177-508
e-mail: biuro@domseniorawielun.pl; domseniorawielun@gmail.com
strona internetowa: www.domseniorawielun.pl
adresaci: osoby w podeszłym wieku i osoby przewlekle somatycznie chore
Dom Dziecka im. Urszuli Ledóchowskiej
placówka opiekuńczo - wychowawczo - socjalizacyjna
98-345 Mokrsko
Komorniki 30
tel. 43 841-18-25
e-mail: d_d@hot.pl
strona internetowa: www.domdzieckakomorniki.com.pl
zakres działań: całodobowa opieka i wychowanie dzieci całkowicie lub częściowo
pozbawionych opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej
oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne,
rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym oraz przygotowujące do życia
społecznego
organizacje pozarządowe
Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
98-300 Wieluń
Pl. Kazimierza Wielkiego 2
tel. 43 843-42-80
fax 43 843-15-02
e-mail: fundacja@powiat.wielun.pl
strona internetowa: www.fundacja.wielun.pl
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adresaci: uzależnieni od alkoholu, osoby ubogie, bezrobotni, ludzie starsi i seniorzy, osoby
i rodziny w sytuacji kryzysowej, samotnie wychowujący dzieci, ofiary przemocy w rodzinie,
rodzice i wychowawcy, uzależnieni od narkotyków
zakres działań: bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie
Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Wieluniu
98-300 Wieluń
ul. Palestrancka 5
tel./fax 43 843-37-93
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.15 - 15.00
e-mail: pckwielun@wp.pl
strona internetowa: www.wielun.pck.lodz.pl
adresaci: bezdomni, osoby ubogie, dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat, ludzie starsi, osoby
samotnie wychowujące dzieci, osoby w sytuacji kryzysowej
zakres działań: ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność lub długotrwała choroba,
bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
Polski Komitet Pomocy Społecznej - Koło Wieluń
98-300 Wieluń
Pl. Legionów 1
tel. 43 843-50-44
adresaci: osoby ubogie, bezdomne, dzieci i młodzież z rodzin ubogich i patologicznych
zakres działań: niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych
przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności
ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją,
rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezdomnym, organizowanie świetlic
i pomocy rzeczowej, jadłodajni, prowadzenie dożywiania
Polski Związek Emerytów i Rencistów - Terenowe Koło Wieluń
98-300 Wieluń
ul. Królewska 1
adresaci: emeryci, renciści i inwalidzi
zakres działań: poprawa warunków socjalno - bytowych, organizowanie życia kulturalnego
Polski Związek Niewidomych - Zarząd Koła Wieluń
98-300 Wieluń
ul. Królewska 1
tel. 43 843-13-18
godziny pracy: 2 i 4 wtorek miesiąca 9.30 - 11.30
adresaci: osoby ubogie, dzieci i młodzież, bezrobotni, ludzie starsi, osoby i rodziny w trudnej
sytuacji kryzysowej, rodzice i wychowawcy, niewidomi i słabowidzący
zakres działań: bezrobocie, niepełnosprawność lub długotrwała choroba, szkolenia widzących
wolontariuszy, członków rodzin osób niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Rejonowy w Wieluniu
98-300 Wieluń
Pl. Legionów 1
e-mail: psdwielun@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.psdwielun.republika.pl
adresaci: osoby chore na cukrzycę, rodzice dzieci chorych na cukrzycę
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zakres działań: niesienie pomocy koleżeńskiej we wszystkich aspektach choroby, ochrona
honoru i godności członków, pomoc w zaspokajaniu indywidualnych i zbiorowych potrzeb
zdrowotnych, socjalnych i kulturalnych.
Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy „Razem”
Skrzynno 13
98-311 Ostrówek
adresaci: osoby chore, niepełnosprawne, upośledzone umysłowo, osoby bezdomne i inne
potrzebujące pomocy
zakres działań: sprawowanie opieki medycznej, rehabilitacji, prowadzenie NZOZ, pomoc
osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, współpraca z władzami samorządowymi
w celu zapobiegania bezdomności i opieką nad osobami niepełnosprawnymi
Stowarzyszenie Osób z Problemem Choroby Nowotworowej i Ich Rodzin w Wieluniu
"Po Prostu Żyj!"
98-300 Wieluń
ul. Śląska 23a
e-mail: po.prostu.zyj@wp.pl
Stowarzyszenie Integracyjne działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin
„Tacy Sami”
98-300 Wieluń
ul. Traugutta 40
tel. 509-023-932
e-mail: tacysami1@op.pl
strona internetowa: www.tacysami-wielun.pl
adresaci: osoby niepełnosprawne i ich rodziny
zakres działań: realizacja działań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji
i kultury osób niepełnosprawnych, Stowarzyszenie prowadzi Ośrodek
Ośrodek Rehabilitacyjno - Adaptacyjny
ul. Traugutta 40
zakres działań: prowadzenie rehabilitacji ruchowej, logopedycznej, socjoterapeutycznej,
terapii NDT -Bobath
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Konopnicy
98-313 Konopnica
Strobin 34
tel./fax 43 842-41-06
e-mail: ajnadzieja@o2.pl
strona internetowa: www.strobin.ehost.pl
adresaci: osoby niepełnosprawne, niedostosowane do otoczenia, osoby pokrzywdzone
zakres działań: tworzenie systemu wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych,
podejmowanie działań edukacyjnych, opieka wychowawcza, tworzenie systemu informacji
na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz niepełnosprawnych, pokrzywdzonych,
ubogich, niedostosowanych do otaczających warunków i inne
Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Zagrożonym Wykluczeniem Społecznym
„DOM- Dać Szansę”
funkcjonujące przy Środowiskowym Domu Samopomocy
98-300 Wieluń
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ul. Traugutta 40
zakres działań: niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz innym zagrożonym
wykluczeniem społecznym i ich rodzinom
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Dzieci Specjalnej Troski Zarząd Koła Pomocy
Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo i z Upośledzeniem Umysłowym - Mierzyce
98-324 Wierzchlas
adresaci: dzieci i młodzież niepełnosprawna i rodzice dzieci niepełnosprawnych
zakres działań: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie,
niepełnosprawność lub długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, przeciwdziałanie patologiom,
pomoc socjalna, dożywianie, organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Koło Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białej
98-350 Biała
adresaci: dzieci i młodzież niepełnosprawna, rodzice dzieci niepełnosprawnych
zakres działań: ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie,
niepełnosprawność lub długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, przeciwdziałanie patologiom,
pomoc socjalna, dożywianie, organizowanie czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań

Związek Harcerstwa Polskiego
„Nadwarciański Gród”
Załęcze Wielkie 89
98-335 Pątnów
tel. 43 841-28-25
fax. 43 841-20-81 w. 1
e-mail: zalecze@zalecze.pl
strona internetowa: www.zalecze.pl

-

Ośrodek

Szkoleniowo-Wypoczynkowy

ZHP

środowiskowe domy samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku
98-345 Mokrsko
tel. 43 886-33-28
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: sds_mokrsko@interia.pl
strona internetowa: sds-mokrsko.w.interia.pl
adresaci: osoby psychicznie chore oraz upośledzone umysłowo
zakres działań: placówka dziennego pobytu o charakterze lokalnym utworzona w celu oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rehabilitacje społeczną i zajęcia
terapeutyczne
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku
98-311 Ostrówek
tel. 43 841-56-05
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: sdsostrowek@poczta.fm; gopsostrowek@post.pl
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adresaci: osoby psychicznie chore oraz upośledzone umysłowo
zakres działań: placówka dziennego pobytu o charakterze lokalnym utworzona w celu oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rehabilitacje społeczna i zajęcia
terapeutyczne
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strobinie
98-313 Konopnica
Strobin 34
tel. 43 842-41-06
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: sds-strobin@onet.pl
adresaci: osoby psychicznie chore oraz upośledzone umysłowo
zakres działań: placówka dziennego pobytu o charakterze lokalnym utworzona w celu oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rehabilitacje społeczna i zajęcia
terapeutyczne
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu
98-300 Wieluń
ul. Traugutta 40
tel. 43 843-09-97, 843-09-98, 843-09-99
e-mail: sds.dla.niepelnosprawnych@neostrada.pl
strona internetowa: www.sds-wielun.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
adresaci: osoby psychicznie chore oraz upośledzone umysłowo
zakres działań: placówka dziennego pobytu o charakterze lokalnym utworzona w celu oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez rehabilitacje społeczna i zajęcia
terapeutyczne
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