powiatowe centrum pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
99-301 Kutno
ul. Krzywoustego 11
tel.355-47-51, 355-47-52
tel./fax 24 355-47-50
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
środa - dzień przyjęć interesantów przez Dyrektora w godz.13.00 - 15.30
e-mail: sekretariat@pcprkutno.pl
strona internetowa: www.pcprkutno.pl
powiatowy urząd pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Wyszyńskiego 11
tel. 24 355-70-50
fax 24 355-70-51
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy: poniedziałek - piątek 9.00 - 14.30
przyjęcia interesantów: poniedziałek - piątek 9.00 - 15.00
e-mail: loku@praca.gov.pl
strona internetowa: www.pupkutno.com.pl
Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żychlinie
99-320 Żychlin
ul. Barlickiego 4a
tel. 24 285-13-46, 285-34-11
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy: poniedziałek - piątek 9.00 - 14.30
przyjęcia interesantów: poniedziałek-piątek 9.00 - 15.00
e- mail: lokuzy@praca.gov.pl
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
99-300 Kutno
ul. Wyszyńskiego 13
tel. 24 355-90-81, 355-90-82
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: orzecznictwo@pcprkutno.pl
placówki edukacyjne
Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 „Jarzębinka”
99-300 Kutno
ul. Gen. Bema 15
tel./fax 24 254-79-43
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e-mail: ipm3kutno@interia.pl
strona internetowa: www.ipm3kutno.wikom.pl
adresaci: dzieci w wieki 3 - 6 lat, zdrowe i z określonymi zaburzeniami oprócz dzieci
z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
99-302 Kutno
ul. Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 1
tel./fax 24 254-70-72
sekretariat czynny: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: sp1kutno@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.sp1kutno.home.pl
adresaci: uczniowie od 7 do 12 lat
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Władysława Jagiełły
99-301 Kutno
ul. Wł. Jagiełły 6
tel./fax 24 253-63-68, 253-64-25
e-mail: sp9kutno@op.pl
strona internetowa: sp9kutno.edupage.org
adresaci: dzieci od 7 - 12 lat
I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Dąbrowskiego 1
tel. 24 355-80-80
e-mail: dabrowski1@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.dabrowszczak.pl
adresaci: młodzież po gimnazjum
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza
99-300 Kutno
ul. Okrzei 1a
tel. 24 355-74-33
tel./fax 24 355-74-30
e-mail: kasprowicz@kasprowicz.edu.pl
strona internetowa: www.kasprowicz.edu.pl
adresaci: młodzież po gimnazjum
Liceum Profilowane w Mieczysławowie
99-314 Krzyżanów
Mieczysławów 2
tel. 24 254-20-85
Zespół Szkól Nr 1 im Stanisława Staszica w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Oporowska 7
tel. 24 254-23-97
e-mail: zs1_kutno@interia.pl
strona internetowa: www.staszickutno.pl
adresaci: młodzież po gimnazjum
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Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego
99-300 Kutno
ul. Kościuszki 11
tel. 24 355-59-61, 355-59-62
e-mail: zsz.troczewski@wp.pl
strona internetowa: www.troczewski.pl
adresaci: młodzież po gimnazjum
Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Kościuszki 24
tel. 24 355-78-79
tel./fax 24 355-78-81
e-mail: sekretariat@grabski.edu.pl
strona internetowa: www.grabski.edu.pl
adresaci: młodzież po gimnazjum
Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie-Azorach
99-300 Kutno
Kutno-Azory
tel./fax 24 254-73-09, 24 252-04-28
e-mail: zs4kutno@op.pl
strona internetowa: www.zs4kutno.republika.pl
adresaci: młodzież po gimnazjum
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie
99-314 Krzyżanów
Mieczysławów
tel. 24 254-20-85
tel./fax 24 356-27-48
e-mail: zsckrmieczyslawow@wp.pl
strona internetowa: www.mieczyslawow.pl
Zespół Szkół w Żychlinie
99-320 Żychlin
ul. Narutowicza 88
tel./fax 24 285-10-60
e-mail: sekretariat@zszychlin.eu
strona internetowa: www.zszychlin.eu
adresaci: młodzież
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Przemysłowa 6
tel. 24 254-74-39
fax 24 254-25-99
e-mail: sosw1kutno@onet.eu
strona internetowa: www.sosw1kutno.edupage.org
adresaci: upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym
i głębokim
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Tadeusza Kościuszki 24
tel. 24 355-78-87
e-mail: oswkutno@kki.pl
strona internetowa: www.surdokutno.pl
adresaci: dzieci słabo słyszące
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Nowej Wsi
99-300 Kutno
Nowa Wieś 46
tel./fax 24 254-28-23
e-mail: oswemocjenw@op.pl
strona internetowa: www.mosnowawies.pl
adresaci: dzieci, które na mocy postanowienia sądowego lub na wniosek rodzica i orzeczenia
poradni posiadają potrzebę kształcenia specjalnego
Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Niezabudka"
99-300 Kutno
ul. 29-go Listopada 27
tel./fax 24 253-34-27
e-mail: orew.niezabudka@poczta.onet.pl
strona internetowa: psouu.kutno.pl/index.php/orew-niezabudka
adresaci: dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
(od 5 do 21 r. ż.) i głębokim (od 3 do 25 r. ż.)
ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Warszawskie Przedmieście 10A
tel./fax 24 253-74-80, 254-95-68, 253-78-47, 253-44-46
e-mail: sekretariat@mops.kutno.pl
strona internetowa: www.mops.kutno.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośniewicach
99-340 Krośniewice
ul. Łęczycka 15 b
tel./fax 24 252-35-45
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail:mgops@krosniewice.pl
strona internetowa: www.mgops.krosniewice.pl
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żychlinie
99-320 Żychlin
ul. Barlickiego 15 a
tel. 24 285-11-26, 285-49-78
e-mail: zychlin@ops.pl
strona internetowa: www.mgopszychlin.pl
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bedlnie
Urząd Gminy w Bedlnie
99-311 Bedlno
Bedlno 24
tel. 24 282-17-64
tel./fax 24 282-17-50
e-mail: gopsbedlno@op.pl; gopsbedlno1@wp.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowicach
99-352 Dąbrowice
ul. Nowy Rynek 17
tel./fax 24 252-25-89
tel. 24 252-50-32
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gops@dabrowice.pl
strona internetowa: www.dabrowice.pl/gmina-dabrowice/jednostki-organizacyjne/gops
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżanowie
99-314 Krzyżanów
tel. 24 356-22-02
tel./fax 24 356-29-00
godziny pracy: poniedziałek- piątek 7.00-15.00
e-mail: gopskrzyzanow@op.pl
strona internetowa: www.gopskrzyzanow3.republika.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Wincentego Witosa 1
tel. 24 355-70-22
tel./fax 24 355-70-20
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
strona internetowa: www.bip.gops.gminakutno.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaniętach
Urząd Gminy w Łaniętach
99-306 Łanięta
tel. 24 356-74-05
fax. 24 356-74-03
e-mail: gopslanieta1@op.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach
Urząd Gminy w Nowych Ostrowach
99-350 Ostrowy
tel./fax. 24 356-15-75, 24 356-13-75
e-mail: noweo@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oporowie
Urząd Gminy w Oporowie
99-322 Oporów
Oporów 25
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tel. 24 383-11-53
tel./fax 24 383-11-51
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gopsoporow@poczta.onet.pl; biuro@gopsoporow.pl
strona internetowa: www.gopsoporow.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach
99-307 Strzelce
ul. Leśna 1
tel. 24 356-66-13
warsztaty terapii zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej
99-300 Kutno
ul. 29 Listopada 27
tel./fax 24 253-34-27, 721-66-15
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 17.00
email: orew.niezabudka@poczta.onet.pl
adresaci: osoby powyżej 16 roku życia niepełnosprawne umysłowo lub fizycznie
zakres działań: rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju
i poprawy sprawności niezbędnej do możliwie niezależnego, samodzielnego życia
Warsztat Terapii Zajęciowej
99-320 Żychlin
ul. Dobrzelińska 6
tel./fax 24 285-37-77, 285-38-37
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
email: zk.zychlin@psouu.org.pl
adresaci: osoby powyżej 16 roku życia niepełnosprawne umysłowo lub fizycznie
zakres działań: rehabilitacja społeczna i zawodowa zmierzająca do ogólnego rozwoju
i poprawy sprawności niezbędnej do możliwie niezależnego, samodzielnego życia
domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej
99-301 Kutno
ul. Krzywoustego 11
tel./fax 24 253-64-32
godziny pracy biura: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: dpskutno@dpskutno.com.pl
strona internetowa: www.dpskutno.com.pl
adresaci: osoby w podeszłym wieku i osoby przewlekle somatycznie chore
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Oporowska 27
tel. 24 254-25-36
fax 24 254-25-36 w. 28
godziny pracy biura: poniedziałek- piątek 7.00 - 15.00
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e-mail: sekretariat@dpskutno.pl
strona internetowa: dpskutno.pl
adresaci: dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie
Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Sobieskiego 49
tel. 24 253-89-76
fax 24 253-35-23 w. 40
e-mail: albertynki@dpskutno.eu
strona internetowa: www.dpskutno-albertynki.pl
adresaci: kobiety przewlekle somatycznie chore
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie
99-311 Bedlno
Pniewo 91
tel./fax 24 285-10-69
godziny pracy: poniedziałek- piątek 7.00-15.00
e-mail: dpspniewo@poczta.fm
strona internetowa: www.dpspniewo.pl
adresaci: osoby w podeszłym wieku i osoby przewlekle somatycznie chore
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
99-311 Bedlno
Wojszyce 47
tel. 24 282-14-68 w. 36
fax 24 282-14-68 w. 30
e-mail: dpswojszyce@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.bip.dpswojszyce.powiatkutnowski.eu
adresaci: osoby przewlekle psychicznie chore
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
99-306 Łanięta
Wola Chruścińska 4
tel./fax 24 356-71-74
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: wolachruscinska@dps.pl
strona internetowa: www.bip.dpswola.powiatkutnowski.eu
adresaci: osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie
organizacje pozarządowe
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
99-300 Kutno
ul. Kardynała Wyszyńskiego 11b
tel. 24 254-25-01
osoba do kontaktu - Stanisław Braszczyński
adresaci: emeryci, renciści i inwalidzi
zakres działań: troska o poprawę warunków socjalno-bytowych, proponowanie uczestnictwa
w życiu społecznym środowiska przy współdziałaniu z organami władzy i administracji,
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innymi związkami i organizacjami, organizowanie życia kulturalnego członków,
reprezentowanie interesów członków wobec władz i organizacji, instytucji i związków,
popularyzowanie problemów ogółowi społeczeństwa
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki - Koło Terenowe w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Narutowicza 20
tel. 605-034-550
e-mail: kutno@pzg.lodz.pl
adresaci: osoby z uszkodzeniem słuchu
zakres działań: pomoc materialna, zakup książek i pomocy naukowych dla dzieci, organizacja
kursów doskonalących posługiwanie się językiem migowym przez członków rodziny
Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Wyszyńskiego 11
tel. 24 355-66-69
godziny pracy: wtorek 9.00 - 13.00, czwartek 9.00 - 16.00
e-mail: pzn.kutno@op.pl
strona internetowa: pzn-kutno.pl.tl
osoba do kontaktu - Maria Hućko
adresaci: osoby niewidome, słabo widzące
zakres działań: społeczna integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych,
ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób niewidomych i słabo
widzących, organizowanie imprez integracyjnych
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Terenowe w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Wyszyńskiego 11b
tel. 24 253-31-33
osoba do kontaktu - Irena Łukawczyk
adresaci: chorzy na cukrzyce oraz ich rodziny
zakres działań: pomoc i opieka nad ludźmi chorymi na cukrzycę, dbanie o jakość leczenia
cukrzycy, zapewnianie łatwego dostępu do sprzętu do monitorowania poziomów cukru
i mierzenia ciśnienia, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w
Kutnie
99-300 Kutno
ul. 29-go Listopada 27
tel. 24 253-34-27
e-mail: orew.niezabudka@poczta.onet.pl
osoba do kontaktu - Ewa Pogorzelska
adresaci: dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym,
znacznym, głębokim ze sprzężonymi upośledzeniami
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w
Żychlinie
99-320 Żychlin
ul. Dobrzelińska 6
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tel. 24 285-37-77, 285-38-37
osoba do kontaktu - Aleksandra Romanowska
e-mail: zk.zychlin@psouu.org.pl
adresaci: dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w stopniu umiarkowanym,
znacznym, głębokim ze sprzężonymi upośledzeniami
zakres działań: działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością
intelektualną, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, tworzenie
warunków zgodnych z prawami człowieka, wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych
intelektualnie
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
99-300 Kutno
ul. Wyszyńskiego 11/5
tel. 24 355-56-54
godziny pracy: poniedziałek, piątek 9.00 - 14.00, środa 9.00 - 16.00
e-mail: ptwkkutno@autograf.pl
osoba do kontaktu - Anna Jóźwiak
adresaci: osoby dorosłe, młodzież i dzieci niepełnosprawne
zakres działań: pomoc w pokonywaniu napotykanych trudności, organizowanie turnusów
rehabilitacyjnych, spotkań integracyjnych oraz wycieczek, pomoc finansowa w zakupie
niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, pomoc merytoryczna i prawna w zakresie korzystania
ze środków PFRON, PCPR i innych
Stowarzyszenie Kutnowski Klub „AMAZONEK”
99-300 Kutno
ul. Kościuszki 52/44
tel. 515-195-107
e-mail: kutnowskie amazonki@wp.pl
adresaci: kobiety po amputacji piersi
zakres działań: reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi, pełna rehabilitacja
psychofizyczna kobiet po leczeniu raka piersi, wzajemne wspieranie się w trudnej sytuacji
życiowej w jakiej postawiła je choroba
Stowarzyszenie „ZŁOTY WIEK” w Kutnie
99-300 Kutno
ul . Władysława Jagiełły 6
Szkoła Podstawowa Nr 9
adres do korespondencji:
99-300 Kutno
ul. Grunwaldzka 12a/72
tel. 24 253-69-44
osoba do kontaktu - Teresa Rzetelska
adresaci: emeryci, renciści, osoby samotne i starsze, osoby niepełnosprawne
zakres działań: zagospodarowanie wolnego czasu osób starszych i samotnych, integracja osób
niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, udział w życiu społecznym w miejscu
zamieszkania przez osoby starsze i samotne
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży ”Blisko Dziecka”
99-320 Żychlin
ul. Krasickiego 14
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tel. 666-841-123
e-mail: biuro@bliskodziecka.pl
strona internetowa: www.bliskodziecka.pl
adresaci: dzieci i młodzież niepełnosprawna, z autyzmem, z rodzin patologicznych,
niewydolnych wychowawczo, z rodzin dotkniętych długotrwałym bezrobociem
zakres działań: działalność edukacyjno-profilaktyczna, terapeutyczno-korekcyjna,
informacyjno-konsultacyjna, z zakresu wypoczynku, rekreacji i sportu; rehabilitacja
zawodowa, społeczna i medyczna młodzieży niepełnosprawnej; pomoc w zatrudnieniu
i społecznym włączeniu młodzieży niepełnosprawnej w politykę UE; angażowanie się
w działania służące przestrzeganiu praw niepełnosprawnych; wspieranie finansowe inicjatyw
młodzieżowych
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Tęczowe Dźwięki”
99-300 Kutno
ul. Kościuszki 24
tel. 355-78-87
osoba do kontaktu - Elżbieta Szczesiak
adresaci: dzieci i młodzież z wadą słuchu
zakres działań: pomoc rodzicom i opiekunom w załatwianiu spraw, prowadzenie
nieodpłatnych warsztatów dla podopiecznych, organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci
z wadą słuchu, organizacja wycieczek dla podopiecznych środowiska
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” w Kutnie
99-300 Kutno
ul. Wyszyńskiego 11
tel. 518-738-649
osoba do kontaktu - Halina Komorowska
adresaci: dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodziny
zakres działań: reprezentowanie interesów środowiska osób niepełnosprawnych, tworzenie
możliwości popraw ich warunków życia, zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym
gospodarczym i kulturalnym, wyzwalania inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji,
kształtowanie właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych i osobami
niepełnosprawnymi
Szkolny Klub Sportowy Słabosłyszących „Lwy”
99-300 Kutno
ul. Kościuszki 24
tel. 512-328-868
osoba do kontaktu - Grzegorz Błaszczyk
zakres działań: uczestnictwo w zawodach sportowych
środowiskowy dom samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy
99-300 Kutno
ul. Wyszyńskiego 11
tel. 24 254-94-35
e-mail: sdskutno@poczta.pl
strona internetowa: www.sds.kutno.pl
adresaci: osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualnie
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