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INSTYTUCJE
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych
http://www.pfron.org.pl
Działanie Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych oparte 
jest na ustawie o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych . Na stronie informacje o 
tym, na co przeznaczane są środki fundu-
szu, programy PFRON i UE, akty prawne, 
a także aktualności oraz badania i analizy.
Zakłady Pracy Chronionej
Polska Organizacja Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych 
http://www.popon.pl
Polska Organizacja Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych powstała w 1995 
roku. zrzesza obecnie ponad 600 człon-
ków – właścicieli Zakładów Pracy Chro-
nionej, w których zatrudnionych jest 
ponad 35.000 osób niepełnosprawnych. 
Główne cele działalności to reprezento-
wanie interesów pracodawców zatrud-
niających osoby niepełnosprawne, a 
także współtworzenie i realizacja polityki 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
oraz warunków ich pracy i integracji ze 
społeczeństwem. Na stronie oprócz infor-
macji o organizacji, znajdują się porady i 
akty prawne.
Serwis Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych
http://www.bazazpchr.pl
Internetowy Serwis Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych, który zawiera Ogól-
nopolską Bazę Zakładów Pracy Chro-
nionej. Celem serwisu jest ułatwienie 
dostępu do informacji na temat wszystkich 
Zakładów Pracy Chronionej w Polsce, ich 
produktów i usług.
Krajowa Izba Gospodarczo-
Rehabilitacyjna
http://www.kigr.pl
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna 
jest organizacją samorządu gospodarczego 
firm, które posiadają status zakładu pracy 
chronionej lub działają na rzecz rehabili-
tacji zawodowej i społecznej osób niepeł-
nosprawnych. Na stronie m.in. informacje 
o szkoleniach i targach, regulacje prawne 
oraz aktualności i komunikaty.
Domy opieki
http://www.domyopieki.pl/
Portal prezentujący placówki opiekuńczo-
lecznicze: Domy Opieki, Domy Pomocy 
Społecznej i Zakłady Opiekuńczo-Lecz-
niczych, informacje dotyczące zakresu 
świadczonych usług, warunków przyjęcia, 
odpłatności.

ORGANIZACJE
Portal organizacji pozarządowych
http://www.ngo.pl
Stowarzyszenie Klon/Jawor
http://klon.org.pl
Celem Stowarzyszenia Klon/Jawor jest 
promowanie działalności organizacji poza-
rządowych, opracowywanie i wydawanie 
analiz i raportów oraz materiałów infor-
macyjno-prawnych, a także wspieranie 

społecznej aktywności obywateli, w tym 
zwłaszcza osób niepełnosprawnych, bez-
domnych, bezrobotnych i wymagających 
wsparcia. Z informacji gromadzonych 
przez Stowarzyszenie Klon/Jawor korzy-
stać mogą organizacje pozarządowe, insty-
tucje publiczne, środowiska naukowe i 
osoby indywidualne poszukujące kontaktu 
z organizacjami lub informacji o nich.
Fundacja ‘Przyjaciele’
http://www.przyjaciele.org.pl
Fundacja Przyjaciele, której celem jest 
wszechstronna pomoc osobom niepeł-
nosprawnym w integracji ze społeczeń-
stwem.
Fundacja Mielnica
http://www.mielnica.org.pl
Fundacja Mielnica powstała w celu nie-
sienia kompleksowej pomocy osobom 
niepełnosprawnym. Celem Fundacji jest 
wszechstronna działalność na rzecz pro-
pagowania idei rehabilitacji dzieci i mło-
dzieży, promocja i realizacja różnych form 
kompleksowej rehabilitacji, ze szczegól-
nym uwzględnieniem dziecięcych i mło-
dzieżowych obozów rehabilitacyjnych oraz 
wczesnej rehabilitacji małego dziecka. 
Artysci Malujący Ustami i Nogami.
http://www.amun.com.pl
Wydawnictwo AMUN jest jedynym w Pol-
sce wydawnictwem Światowego Związku 
Artystów Malujących Ustami i Nogami. 
Promocja twórczości artystów polega na 
rozprowadzaniu ich prac w postaci kart 
świątecznych i okolicznościowych oraz 
kalendarzy.
Lubelski Ośrodek Samopomocy
http://www.los.lublin.pl
Lubelski Ośrodek Samopomocy jest 
organizacją pozarządową, której celem 
jest niematerialne wspieranie organizacji 
pozarządowych działających na terenie 
województwa lubelskiego. Od 1998 roku 
LOS prowadzi działalność informacyjno-
poradniczą, organizuje szkolenia , groma-
dzi bibliotekę o trzecim sektorze, aktywi-
zuje środowisko pozarządowe. LOS jest 
też wydawcą czasopisma samopomocy 
społecznej “LOS”, które podejmuje tema-
ty z dziedziny szeroko pojętej pomocy 
społecznej nie ograniczając się tylko do 
problemów lokalnych.
Lubelskie Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych
http://www.lfoon.lublin.pl
Lubelskie Forum Organizacji Osób Nie-
pełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki 
to związek stowarzyszeń osób niepełno-
sprawnych. Forum prowadzi działania 
mające na celu przede wszystkim integra-
cję środowisk i organizację osób niepeł-
nosprawnych, wspieranie i promowanie 
ich dążeń, reprezentowanie ich interesów 
wobec władz państwowych i samorządo-
wych. Na stronie znaleźć można informa-
cje o samym Forum, ale przede wszystkim 
sporo informacji przydatnych w codzien-
nej działalności, czyli gdzie i na co szukać 
funduszy, porad prawnych, medycznych, 
szkoleń, spotkań, konferencji.

Polski Związek Głuchych
http://www.pzg.org.pl
Celem Polskiego Związku Głuchych jest 
zrzeszanie osób niesłyszących i innych 
osób z wadą słuchu dla zapewnienia im 
pomocy we wszystkich sprawach życio-
wych. Związek działa na terenie całej Pol-
ski, otacza swoją opieką i udziela pomocy 
około 100.000 członków i podopiecznych. 
Polski Związek Niewidomych
http://www.pzn.org.pl
Informacje zamieszczone w serwisie Pol-
skiego Związku Niewidomych mogą być 
pomocne wszystkim niewidomym, słabo-
widzącym, rodzicom dzieci z dysfunkcjami 
wzroku, nauczycielom i wszystkim, którzy 
są zainteresowani sprawami niewidomych. 
Znaleźć tu można wiadomości z zakresu 
rehabilitacji, edukacji, pracy, prawa, ulg, 
rent i pomocy finansowej
Serwis Dar Życia 
http://darzycia.nowoczesny.pl
Serwis rodziców dzieci niepełnospraw-
nych
Fundacja Tocznia ‘Motyl’
http://www.fundacja.inweb.pl
Celem Fundacji jest pomoc i wsparcie 
chorym na choroby tkanki łącznej oraz 
ich najbliższym.
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
z Zaburzeniami Genetycznymi GEN
http://www.gen.org.pl
Wszechsnna pomoc dzieciom z rzadkimi 
zaburzeniami genetycznymi, ich rodzinom, 
opiekunom i specjalistom.·
Organizowanie i prowadzenie różnych 
form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji, 
opieki i pracy na rzecz dzieci z rzadkimi 
zaburzeniami genetycznymi.
Fundacja “AKOGO” 
http://www.akogo.pl/
Fundacja Ewy Błaszczyk “AKOGO” poma-
ga rodzicom zdobyć informacje w zakresie 
schorzeń neurologicznych, skomunikować 
się z fachowcami, autorytetami medyczny-
mi, rehabilitantami i psychologami 
Stowarzyszenie Tęcza - Stowarzyszenie 
Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewido-
mych i Słabowidzących
http://stowarzyszenietecza.webpark.pl
Celem działalności Stowarzyszenia Rodzi-
ców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i 
Słabowidzących jest pomoc dziecku nie-
widomemu i słabowidzącemu: dokładna, 
wielostopniowa, specjalistyczna diagnoza, 
opracowanie indywidualnych progra-
mów terapeutyczno - rehabilitacyjnych 
wspomagających rozwój dziecka oraz ich 
realizacja
Stowarzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych Se-Ma-Ko
http://www.semako.webpark.pl
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 
“Se - Ma - Ko” jest działającą na zasadzie 
dobrowolności organizacją społeczną, 
skupiającą w swym gronie ludzi chcących 
działać społecznie, na rzecz osób nie-
pełnosprawnych, dotkniętych kalectwem 
fizycznym.
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