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Duszpasterstwa Osób 

Niepełnosprawnych 

 

 

Od początku swego istnienia                             

Fundacja im. Brata Alberta                                                               

niesie pomoc osobom 

niepełnosprawnym intelektualnie 

 

 



Domy stałego pobytu:   
 

• Schroniska dla Niepełnosprawnych 

• Domy Pomocy Społecznej  

 

 
Domy dziennego pobytu:  

 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) 

• Świetlice Terapeutyczne 

• Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS) 

• Szkoły i przedszkola integracyjne 

• Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) - w przyszłości 

 



1000 osób 

z których 155 przebywa                       w 

ośrodkach na stałe, a pozostali  

są dowożeni na zajęcia dzienne. 

Fundacja im. Brata Alberta                             
w swoich 32 placówkach 
obejmuje opieką ponad  







Budowa Domu Norweskiego 

1988r. 

Budowa Domu Śląskiego 

1993r. 

Budowa Domu Przyjaciół 

1998r. 







Schroniska dla niepełnosprawnych 
(DPS) 

 Radwanowice 

 Łódź 

 Chorzeszów 

 Toruń 

Dom znajdują tam osoby powyżej 18. roku życia, niepełnosprawne                       

w stopniu umiarkowanym i znacznym, będące sierotami społecznymi                       

lub naturalnymi. Praca wychowawcza w Schroniskach (DPS) prowadzona 

jest w oparciu o małe grupy, które mają zastąpić podopiecznym  

Ich utracone rodziny 





Warsztaty terapii zajęciowej 
 

 Radwanowice z filią w Czernichowie 

 Lubin 

 Kraków 

 Toruń 

 Otłoczyn k. Torunia 

 Sosnowiec 

 Chrzanów 

 Libiąż 

 Chełmek z filiami w Przeciszowie-Lesie, 

Jawiszowicach i Oświęcimiu 

 Trzebinia 

 oraz dwa we Wrocławiu  

 

 

 



Warsztaty  to szereg zajęć terapeutyczno-
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych 

intelektualnie. Dzięki nim Podopieczni zdobywają  
nowe umiejętności i odkrywają swoje – często niezwykłe – 

talenty. Warsztaty w widoczny sposób przyczyniają                  
się do większej samodzielności i aktywności osób 

niepełnosprawnych, dzięki czemu, na miarę swoich 
możliwości, mogą oni prowadzić samodzielne życie.                 

W ramach zajęć działa także szereg różnych pracowni, 
m.in. tkacko-krawiecka, ogrodnicza, plastyczna, rzemiosł 

artystycznych, stolarsko-modelarska                                             
czy rehabilitacji ruchowej. 

Uczestnicy warsztatów biorą udział w licznych 
konkursach, festiwalach, przeglądach twórczości                      

czy rywalizacjach sportowych. Ich prace można oglądać 
na wielu wystawach  w całej Polsce oraz zagranicą. 





Świetlice terapeutyczne 
 

 Radwanowice 

 Otłoczyn k. Torunia 

 Chrzanów 

 Libiąż 

 Kraków 

 Chełmek 

 Trzebinia 

 Lubin 

 Jawiszowice 

 

 

 



Świetl ice  mają na celu zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym możliwości aktywnego życia przy 

jednoczesnym zachowaniu związków rodzinnych. 
Koncentrują się na utrzymaniu Podopiecznych w dobrej 

formie fizycznej i psychicznej poprzez odpowiednią 
rehabilitację oraz dbają o ich kondycję intelektualną. 
Współpracując ściśle z rodzinami uczestników zajęć, 

świetlice rozwijają różnorodne umiejętności ułatwiające 
Podopiecznym codzienne życie. Zajęcia odbywają się                 

w małych, 4-5 osobowych grupach, co umożliwia 
indywidualną pracę z każdym z uczestników.  





Środowiskowe Domy Samopomocy 
 

 Radwanowice 

 Toruń 

 Nieszawa 



Celem działalności ŚDS  jest podnoszenie jakości życia, 

podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych                         

w codziennym funkcjonowaniu, kształtowanie nowych 

kompetencji prowadzących do osiągnięcia jak najwyższej 

samodzielności życiowej, a więc autonomii życiowej. 

Działania te wspierają środowisko rodzinne                                   

w sprawowaniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 

przez co osoba niepełnosprawna oraz osoba                                                 

z zaburzeniami psychicznymi ma większe możliwości 

pozostania w swoim środowisku społecznym,                                

wśród rodziny, przyjaciół.  







Integracja 
 

Fundacja im. Brata Alberta podejmuje liczne działania 
mające na celu integrację osób pełnosprawnych  

z niepełnosprawnymi intelektualnie. Wszyscy, którzy 
poznają Podopiecznych, są pod ogromnym wrażeniem ich 
naturalnej wrażliwości i ciepła – cech, na których niedobór 
cierpi współczesny świat. Fundacja stara się tworzyć jak 

najwięcej okazji do spotkań, które wzbogacają obie strony. 
Organizuje liczne koncerty, spotkania integracyjne, 

przeglądy teatralno-muzyczne i wystawy poświęcone 
twórczości artystycznej niepełnosprawnych. 

Cyklicznie na skalę ogólnopolską Fundacja organizuje m.in. 
Integracyjny Bal Karnawałowy, Ogólnopolski Przegląd 

Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych 
„Albertiana”, Piknik Muzyczny, Integracyjną Pielgrzymkę 

dla Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, Mityng Pływacki. 





 
„Powinno się być dobrym jak chleb; 

powinno się być jak chleb, 

który dla wszystkich leży na stole, 

z którego każdy może kęs dla siebie ukroić 

i nakarmić się, jeśli jest głodny” 

 

św. Brat Albert 
Adam Chmielowski 

(20 VIII 1845 – 25 XII1916) 

 



Dziękuję za uwagę 
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