Zgodnie z art.10 d ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 573 t.j.) Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków, w których mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne
korzystające z dofinansowania ze środków PFRON i dokonuje wpisu do tego rejestru na okres 3 lat
po spełnieniu warunków określonych przepisami ww. ustawy.
Centralna baza ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dostępna jest na stronie empatia.mpips.gov.pl
Poniżej aktualny wykaz ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
wpisanych do rejestru Wojewody Wielkopolskiego
(sporządzony wg daty ważności uprawnień)

WYKAZ
OŚRODKÓW W KTÓRYCH MOGĄ ODBYWAĆ SIĘ TURNUSY REHABILITACYJNE W KTÓRYCH MOGĄ UCZESTNICZYĆ OSOBY NIEPEŁNPOSPRAWNE
KORZYSTAJĄCE Z DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON
PROWADZONY PRZEZ WOJEWODĘ WIELKOPOLSKIEGO

Lp.

1.

Nazwa ośrodka

Centrum RehabilitacyjnoWypoczynkowe „COMPLEX”
Mąkoszyn 51/1,
62-619 Sadlno
tel. 664 143 351
e mail: kontakt-complex@wp.pl
zawiadomienie o wpisie
do rejestru
z dnia 26.04.2019 r.
znak: PS-V.9520.2.2019.8
nr wpisu: OD 30/2/19

Data
ważności
uprawnień
25.04.2022r.

Rodzaj turnusu / schorzenia

Usprawniająco-rekreacyjny.
Schorzenia:
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem
osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających
się na wózkach inwalidzkich.

Liczba
miejsc
noclego
-wych
30

Rodzaj
zabudowy

Rodzaj
ośrodka

budynek
murowany
z węzłem
sanitarnym

rehabilitacyjnowypoczyn
-kowy

Okres
świadczenia usług
cały rok

Posiadane zaplecze

- gabinet kinezyterapii,
- sala gimnastyczna,
- trasy spacerowe,
- ogród,
- plac zabaw dla dzieci,
- namiot całoroczny,
- kabina ugul, stół rehabilitacyjny
do ćwiczenia rąk z oporem,
piłki, wałki,
- wyposażenie do fizykoterapii
- ciepłolecznictwo,
- światłolecznictwo,
- masaż pneumatyczny,
- krzesełko rehabilitacyjne
dziecięce

2.

WIELSPIN
Ośrodek RehabilitacyjnoWypoczynkowy Wągrowiec
ul. Jeziorna 16,
62-100 Wągrowiec
tel. 67 262 09 00
tel. 67 262 57 87
e mail:
orw-wagrowiec@wielspin.pl
zawiadomienie o wpisie
do rejestru
z dnia 10.05.2019 r.
znak: PS-V.9520.1.2019.8
nr wpisu: OD/30/1/19

29.04.2022r.

Turnusy:
- Nauki niezależnego funkcjonowania
z niepełnosprawnością;
- Psychoterapeutyczny
- Rekreacyjno-sportowy i sportowy
- Rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
- Szkoleniowy
- Usprawniająco-rekreacyjny
Schorzenia:
- z dysfunkcją narządu ruchu,
z wyłączeniem osób poruszających
się na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających
się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- kobiety po mastektomii,
- z alergią,
- z autyzmem,
- z celiakią,
- z chorobami narządów wydzielania
wewnętrznego,
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami układu moczowo-płciowego,
- z chorobami układu pokarmowego,
- z chorobami wymagającymi leczenia
dietami eliminacyjnymi,
- z cukrzycą,
- z hemofilią,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- z przewlekłymi chorobami wątroby,
- z zaburzeniami nerwicowymi,
- z zaburzeniami psycho-organicznymi,
- z zespołem Downa,
- ze schorzeniami dermatologicznymi,
- ze schorzeniami endokrynologicznymi,
- ze schorzeniami laryngologicznymi,
- ze schorzeniami metabolicznymi,
- ze schorzeniami onkologicznymi,
- ze schorzeniami reumatycznymi,
- ze schorzeniami układu immunologicznego,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- z zaburzeniami głosu i mowy,
- z chorobami nowotworowymi
różnego pochodzenia,
- osoby po wypadkach.

186

budynek
murowany
z węzłem
sanitarnym,
domki
murowane
z węzłem
sanitarnym

rehabilitacyjnowypoczyn
-kowy

cały rok

- gabinet kinezyterapii,
- sala do rehabilitacji ruchowej,
- gabinety zabiegowe oraz sprzęt
do fizykoterapii i hydroterapii,
konie, pomieszczenie oraz teren
do hipoterapii,
- atlas, drabinki, materace, rotory,
równoważnie, rowerki
treningowe, lasery, wirówki, fala
uderzeniowa, lampy sollux
i bioptron, pola magnetyczne,
krioterapia, galwanostymulator,
ugul, tablica do ćwiczeń
manualnych, wioślarz, fotel
śląski KKD, ergometr
rowerowy, fotele do masażu
mechanicznego,
- wózki inwalidzkie, balkoniki
i inny sprzęt ortopedyczny na
doraźne potrzeby, mikrobus
dostosowany do przewozu osób
niepełnosprawnych, rowery
turystyczne, rowery wodne,
kajaki.

3.

HIPOMEDICAL
CENTRUM HIPOTERAPII
I REHABILITACJI
„ZABAJKA“
A. KOŁAKOWSKI
I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA
Stawnica 33, 77-400 Złotów
tel. 67 263 20 02
fax. 67 263 20 10
e mail: biuro@zabajka.com.pl

25.06.2022r.

Usprawniająco-rekreacyjny
Schorzenia:
- z dysfunkcją narządu ruchu,
z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających
się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami kręgosłupa,
- ze skoliozą,
- ze stwardnieniem rozsianym,
- z chorobami genetycznymi (zespół Downa,
chromosopatie),
- z wadami postawy,
- z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
- z autyzmem dziecięcym,
- z chorobami neurologicznymi,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym.

91

budynek
murowany

rehabilitacyjnowypoczyn
-kowy

cały rok

- sala do rehabilitacji ruchowej,
- piłki, wałki, bieżnie,
- gabinety: terapii zajęciowej,
hydroterapii, logopedyczny,
do fizykoterapii, masażu ręki,
neurokinezjologii, terapii
cranio-sacralnej, dogoterapii,
- sala doświadczenia świata,
- sala integracji sensorycznej,
- kryta ujeżdżalnia - hale
do prowadzenia hipoterapii,
- mini-zoo, boisko do siatkówki
plażowej, siłownia, wiata
grillowa.

06.01.2023r.

Usprawniająco-rekreacyjny
Schorzenia:
- z dysfunkcją narządu ruchu,
z wyłączeniem osób poruszających się
na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- z chorobami układu pokarmowego,
- z chorobami układu moczowego,
- ze schorzeniami metabolicznymi,
- z alergią,
- ze schorzeniami dermatologicznymi,
- ze schorzeniami neurologicznymi,
- ze schorzeniami kardiologicznymi,
- z zaburzeniami ogólnego stanu zdrowia.

35

budynek
murowany

Szkoleniowowypoczyn
-kowy

cały rok

- gabinet kinezyterapii,
- sala do rehabilitacji ruchowej,
- materace, rowerki treningowe,
przyłóżkowe urządzenie
rehabilitacyjne, stoper, ergometr,
stół do masażu,
- zabiegi z zakresu terapii
podciśnieniowej, laseroterapii,
- gabinet do masażu: aparat do
masażu limfatycznego BOA
MAX, aparat do masażu
podciśnieniowego SC2, aparat
do elektroterapii
Multicurrentwave CLT-1108,
stoły do masażu elektrycznego,
lampa bioptron, laser
terapeutyczny CTL1106MX,
sterownik do sonoterapii Sonaris
M, dwukanałowy aparat do
elektroterapii Aries S,
- sezonowo można korzystać

zawiadomienie o wpisie
do rejestru
z dnia 26.06.2019 r
znak: PS-V.9520.3.2019.8
.
nr wpisu: OD 30/3/19

4.

OŚRODEK SZKOLENIOWOWYPOCZYNKOWY
„NAD ZALEWEM”
ul. Kazimierza Tetmajera 4,
63-507 Kobyla Góra
tel. 62 731 61 01
tel. 504 185 215
e mail:
biuro@nadzalewem.com.pl
zawiadomienie o wpisie
do rejestru
z dnia 07.01.2020 r.
znak: PS-V.9520.4.2019.8
nr wpisu: OD 30/1/20

z przystani wodnej i plaży,
ogródka położonego na wodzie,
grill, ognisko, w sąsiedztwie –
kompleks obiektów sportoworekreacyjnych, takich jak sala
sportowa, korty tenisowe, boiska
- sala bilardowa, trasy spacerowe,
rekreacyjne, plac zabaw dla
dzieci, siłownia.

c.d. OŚRODEK
SZKOLENIOWOWYPOCZYNKOWY
„NAD ZALEWEM”

5.

Centrum Rehabilitacji LIKE
przy Fundacji „Wspólnym
Krokiem”
Łódź, ul. Mosińska 2,
62-060 Stęszew
tel. 61 8197200 lub 600 762 302
e mail: biuro@likecentrum.pl
zawiadomienie o wpisie
do rejestru
z dnia 27.08.2020 r.
znak: PS-V.9520.1.2020.8

nr wpisu: OD/30/2/20

27.08.2023r.

Usprawniająco-rekreacyjny;
Nauki niezależnego funkcjonowania
z niepełnosprawnością.
Schorzenia:
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem
osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających
się na wózkach inwalidzkich,
- z chorobami, dysfunkcjami i wadami
wrodzonymi ośrodkowego układu
nerwowego w postaci: mózgowego
porażenia dziecięcego, stanów
poudarowych, urazów czaszkowomózgowych, stwardnienia rozsianego,
przepukliny oponowo-rdzeniowej lub
mózgowej, artrogrypozy, wodogłowia,
padaczki, autyzmu, opóźnienia i zaburzeń
rozwoju psycho-ruchowego,
- z chorobami nerwowo-mięśniowymi,
tj. dystrofie mięśniowe i mięśniowordzeniowe, rdzeniowy zanik mięśni,
miopatie, neuropatie, matenie itp.,
- z chorobami genetycznymi
spowodowanymi aberracjami
chromosomowymi, zaburzeniami w liczbie
chromosomów, deliacjami, mutacjami
punktowymi, mutacjami dynamicznymi,
- z dysfunkcjami w postaci zespołów
ortopedycznych, schorzeń kręgosłupa,
skoliozy, kifozy itp., wad rozwojowych
kończyn, po amputacji kończyn, z wadami
postawy,
- z chorobami metabolicznymi.

34

budynek
murowany
z węzłem
sanitarnym

rehabilitacyjnowypoczyn
-kowy

cały rok

- gabinet kinezyterapii,
rehabilitacji ruchowej, terapii
ręki, masażu i fizykoterapii,
terapii powięziowej, terapii
pedagogicznej,
- bieżnia, platforma wibracyjna,
drabinki, materace,
- urządzenie Ergo Trainer,
kombinezony Thera Suit,
podwieszenia do SI, tory
do redukcji chodu, stoły
rehabilitacyjne, różnorakie piłki,
wałki, kształtki, inne przyrządy
służące do usprawnienia
psychoruchowego,
- pomieszczenia basenowe
z zapleczem, umożliwiające
prowadzenie rehabilitacji
wodnej,
- hala namiotowa, będąca
sezonową ujeżdżalnią
do hipoterapii,
- kawiarnia, stołówka,
- zaplecze do realizacji zajęć
kulturalno-oświatowych,
- zaplecze rekreacyjnowypoczynkowe: boisko
z nawierzchnią piaszczystą
do gry w siatkówkę, tereny
spacerowe, plaża przy jeziorze,
tereny leśne.

6.

HIPOMEDICAL 2
Ośrodek Rehabilitacji
„ZABAJKA 2“ Sp. z o.o.
ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów
tel. 67 264 11 99
67 264 11 98
502 540 303
fax. 67 264 11 99
e mail: biuro@zabajka2.pl
e mail: zabajka@home.pl

zawiadomienie o wpisie
do rejestru
z dnia 19.11.2020 r.
znak: PS-V.9520.2.2020.8
zawiadomienie o zmianie
we wpisie do rejestru
z dnia 28.07.2021 r.
znak: PS-V.9520.1.2021.8
nr wpisu: OD/30/3/20

Stan na dzień 28.07.2021 r.
Przygotowała :
Małgorzata Piłat tel. 61 854 18 51
538 518 516

19.11.2023r.

Usprawniająco-rekreacyjny
Schorzenia:
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem
osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich,
- z dysfunkcją narządu ruchu poruszających
się na wózkach inwalidzkich,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z padaczką,
- z autyzmem,
- chorobami neurologicznymi,
- ze schorzeniami kręgosłupa,
- ze skoliozą,
- ze stwardnieniem rozsianym,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z wadami genetycznymi,
- z innymi chorobami genetycznymi,
- z wadami postawy,
- z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
- ze stanami poudarowymi,
- ze stanami powypadkowymi,
- w stanach pourazowych,
- z opóźnieniami psychoruchowymi,
- z przepukliną oponowo-rdzeniową,
- z chorobami nerwowo-mięśniowymi.

124

budynek
murowany
z węzłem
sanitarnym

rehabilitacyjnowypoczyn
-kowy

cały rok

- gabinety: kinezyterapii, terapii
zajęciowej, fizykoterapii,
hiropraktyki, terapii ręki,
stymulacji wielozmysłowej,
gabinet do ćwiczeń w wodzie,
neurologopedii, logopedyczny,
biomasażu, terapii osteopatii,
terapii ręki z elementami PETO,
stymulacji wzroku, ćwiczenia
w „słoneczniku“,
- platformy i urządzenia inowalk,
- hipoterapia, dogoterapia,
osteopatia, „TOMATIS”,
kynoterapia,
- sala do rehabilitacji ruchowej,
- bieżnie, piłki, wałki,
pionizatory, stoły do masażu,
krzesła rehabilitacyjne, rowerki
treningowe, równoważnie,
materace, rotor, Giger Md, stoły
rehabilitacyjne, Viofor, JPS,
Bioptron, ugul,
- basen kryty.

