powiatowe centrum pomocy rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
99-100 Łęczyca
ul. Kilińskiego 4
tel./fax 24 721-61-62
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek 8.00 - 16.00, wtorek 8.00 -17.00, piątek 8.00 - 15.00
e-mail: pcprleczyca@idsl.pl
strona internetowa: www.pcprleczyca.pl
powiatowy urząd pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy
99-100 Łęczyca
ul. Sienkiewicza 31
tel. 24 721-29-14
fax 24 721-32-78
godziny pracy 7.30 - 15.30
godziny przyjęć interesantów 8.30 - 14.30
e-mail: lole@praca.gov.pl
strona internetowa: www.pupleczyca.pl
zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łęczycy
99-100 Łęczyca
ul. Kaliska 13
tel/fax. 24 388-36-02
e-mail: pzonleczyca@op.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
placówki edukacyjne
Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju
- Przedszkole Specjalne
- Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością
intelektualną
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy
99-100 Łęczyca
ul. Kaliska 13
tel. 24 388-36-00
godziny pracy: sekretariat ośrodka poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: sekretariat@zpewleczyca.szkolnastrona.pl
strona internetowa: zpewleczyca.szkolnastrona.pl
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Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju
- Przedszkole
- Szkoła Podstawowa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym, znacznym i z autyzmem
- Gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa
- Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym i znacznym
99-140 Świnice Warckie
Stemplew 35
tel. 63 288-11-06
fax 63 288-11-07
godziny pracy: sekretariat ośrodka poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
e-mail: sosw.az.stemplew@wp.pl
strona internetowa: www.soswstemplew.com
ośrodki pomocy społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
99-100 Łęczyca
ul. Ozorkowska 8
tel./fax 24 721-23-71
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: mops2@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.mopsleczyca.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie
99-107 Daszyna
tel. 24 389-04-05
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.15 - 15.15
e-mail: daszynagops@poczta.onet.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze Św. Małgorzaty
99-122 Góra Św. Małgorzaty 44
tel. 24 389-24-18, 389-24-04
tel./fax 24 389-24-12
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
e-mail: gopsgora@op.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie
99-150 Grabów
ul. 1-go Maja 21
tel. 63 273-44-25
godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek-czwartek 7.30 - 15.30, piątek 7.30 - 14.00
email: ops@grabow.com.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
99-100 Łęczyca
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ul. Belwederska 69
tel. 24 721-89-60
fax 24 721-89-54
e-mail: gopsleczyca@op.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
99-120 Piątek
ul. Łowicka 4
tel./fax 24 722-13-63
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: gopspiatek@wp.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich
99-140 Świnice Warckie
ul. Szkolna 1
tel. 63 288-10-61
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: gopsswinice@wp.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witoni
99-335 Witonia
ul. Szkolna 5
tel. 24 356-40-79
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: witoniagops@poczta.onet.pl
warsztat terapii zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Inwalidów „Tęcza” Zakładzie Pracy
Chronionej
99-100 Łęczyca
ul. Lotnicza 2a
tel. 24 721-35-73
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: wtz-si-tecza@wp.pl
strona internetowa: www.teczasi.pl/wtz
domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach
99-122 Góra Św. Małgorzaty
Karsznice Nr 62
tel. 24 389-20-91
fax 24 389-20-92
e-mail: dpskarsznice@op.pl
adresaci: osoby psychicznie chore
Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy
99-100 Łęczyca
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ul. Kilińskiego 2
tel. 24 721-30-01
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00
e-mail: dpsleczyca@op.pl
adresaci: osoby somatycznie chore
organizacje pozarządowe
Fundacja „Płomyk” im. Janiny Kuś na Rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej
99-335 Witonia
ul. Łęczycka 6
tel. 24 356-44-01
adresaci: dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne, osoby w trudnej sytuacji życiowej
zakres działań: rozwój kultury i sztuki, rozwój oświaty i wychowania, kultury fizycznej
i sportu, pomoc społeczna, organizowanie imprez kulturalnych, wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży
Koło Miejsko-Powiatowe w Łęczycy Polskiego Towarzystwa Diabetyków
99-100 Łęczyca
ul. Kilińskiego 4
e-mail: piehen@interia.pl
adresaci: osoby chore na cukrzycę
zakres działań: opieka i pomoc ludziom chorym na cukrzycę, pomoc w rozwiązywaniu
trudnych problemów bytowych niepełnosprawnych i chorych na cukrzycę, organizowanie
działań edukacyjnych, samopomocowych i kulturalnych, integracja środowisk chorych
poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami stowarzyszenia
Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki Koło Powiatowe w Łęczycy
99-100 Łęczyca
ul. M. Konopnickiej 3
tel. 24 721-88-86
adresaci: osoby niewidome
zakres działań: prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej,
leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych, organizowanie różnych form działalności
kulturalnej, i artystycznej osób niewidomych, prowadzenie domów dziennego pobytu,
poradni, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, organizowanie
szkoleń zawodowych
Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca"
99-140 Świnice Warckie
Stemplew 35
tel./fax 63 288-11-07, 288-11-06
e-mail: wielkieserca@poczta.onet.pl
strona internetowa: serca.org.pl
adresaci: osoby niepełnosprawne, osoby mające trudną sytuację życiową, dzieci, młodzież
zakres działań: skupianie społeczeństwa lokalnego wokół idei spraw publicznych, a zwłaszcza
rozwoju promocji placówki kształcenia specjalnego w Stemplewie, działania na rzecz
edukacji, oświaty, rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki, prowadzenie działalności
wspomagającej informacyjnie i szkoleniowo organizacje pozarządowe, organizowanie
wypoczynku
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Stowarzyszenie "Razem Stworzymy Więcej"
99-335 Witonia
ul. Szkolna 13
tel.607 513 311
e-mail: rsw.witonia@onet.pl
adresaci: osoby niepełnosprawne, osoby mające trudną sytuację życiową, dzieci, młodzież
zakres działań: celem stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków
życia społeczności Gminy Witonia oraz rozwoju Gminy, w szczególności poprzez
wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin, pomocy osobom,
które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i
pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez
pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działań na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym.
środowiskowy dom samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy
99-100 Łęczyca
ul. Al. Jana Pawła II 13
tel. 24 721-23-76
e-mail: domsamopomocy@interia.pl
adresaci: osoby psychicznie chore i upośledzone umysłowo
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