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kluby integracji społecznejcentra integracji społecznej

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje:
7 centrów integracji społecznych,
w których łącznie jest:
445 miejsc dla uczestników

CIS funkcjonują na terenie powiatów: kłodzkiego
(4 - 270 osób), lwóweckiego (1-60osób),
ząbkowickiego (1 -50 osób) oraz we Wrocławiu
(1 -65 osób)

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje:
 14 klubów integracji społecznych

KIS funkcjonują na terenie powiatów:
wałbrzyskiego (3), karkonoskiego (2),
lwóweckiego (2), dzierżoniowskiego (1),
lubańskiego (1), trzebnickiego (1), oleśnickiego (1)
oraz Jeleniej Góry (2) i Wrocławia (1)



Warsztaty Terapii Zajęciowej

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje:
48 warsztatów terapii zajęciowej (+3 filie)

W zajęciach bierze łącznie udział:
1775 osób z niepełnosprawnością

Najwięcej placówek funkcjonuje w powiatach:
- lubińskim (6 WTZ-175 osób)
- we Wrocławiu (5 WTZ - 282 osoby)

W powiatach: górowskim,  kamiennogórskim,
wałbrzyskim i wołowskim nie działa żaden WTZ

Najwięcej osób oczekuje na miejsce w WTZ w
powiatach milickim (14) oraz w Legnicy (10)

Zajęcia klubowe WTZ prowadzone są w
powiatach: milickim i oleśnickim

Zakłady Aktywności Zawodowej

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje:
8 zakładów aktywności zawodowej

w których zatrudnienie znalazło: 449 osób z
niepełnosprawnością

ZAZ funkcjonują na terenie: 
- m. Wałbrzych (2 ZAZ - 115 osób)
- powiat złotoryjski (92 osoby)
- powiat strzeliński (62 osoby)
- m. Jelenia Góra (58 osób)
- m. Wrocław  (48 osób)
- powiat dzierżoniowski (42 osoby)
- powiat oławski (32 osoby)
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kluby senioradzienne dom pomocy

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje:

50 dziennych domów pomocy (ośrodków

wsparcia)

Najwięcej DDP funkcjonuje we Wrocławiu (13),

w powiecie kłodzkim (4) i wołowskim (4).

W powiatach: karkonoskim, legnickim, lubańskim

lwóweckim, milickim, oławskim, zgorzeleckim i

złotoryjskim nie działa żaden dzienny dom

pomocy.

Na Dolnym śląsku funkcjonują:

64 kluby seniora (ośrodki wsparcia) utworzone w

ramach programu Senior + (Senior Wigor), RPO

WD oraz środków poszczególnych gmin.

Najwięcej klubów seniora funkcjonuje w

powiatach: dzierżoniowskim (7), głogowskim (7),

kłodzkim (6), świdnickim (5) oraz wałbrzyskim (6)

W powiatach: jaworskim, kamiennogórskim,

lubińskim, wołowskim oraz w Jeleniej Górze 

nie działa klub seniora (ośrodek wsparcia).



Ośrodki Rewalidacyjno -Wychowawcze (ORW)

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje  17 ORW

Na terenie Wrocławia  działają 2 ORW.

Żaden ORW nie działa na terenie Wałbrzycha
oraz powiatów: górowskiego, jaworskiego,
kamiennogórskiego, karkonoskiego, legnickiego,
lubańskiego, lubińskiego, lwóweckiego,
polkowickiego, oławskiego, wałbrzyskiego,
ząbkowickiego, zgorzeleckiego i złotoryjskiego

Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS)

Na Dolnym Śląsku funkcjonuje 45 ŚDS. 

W  ich zajęciach uczestniczą  1563 osoby z

niepełnosprawnością .

Najwięcej placówek funkcjonuje w powiatach:

- Wrocławiu (7 placówek -223 osoby)

- powiecie kłodzkim (4 placówki-129 osób)

- powiat dzierżoniowski  (3 placówki-129 osób)

W powiatach powiat karkonoskim, lubińskim,

lwóweckim, polkowickim, ząbkowickim oraz nie

działa żaden ŚDS.
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Na Dolnym Śląsku funkcjonuje 85 mieszkań chronionych dla osób z
niepełnosprawnością, starszych, w kryzysie oraz opuszczających pieczę zastępczą, w
których wsparcie mogą znaleźć 234 osoby.

Najwięcej mieszkań działa na terenie powiatów: polkowickiego (28 -48miejsc),
oleśnickiego (12 - 42 miejsca) oraz w Wałbrzychu (9 - 31 miejsc);

W powiatach: jaworskim, kamiennogórskim, legnickim, lubańskim, milickim, strzeliński,
średzkim, zgorzeleckim oraz we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Legnicy nie funkcjonuje żadne
mieszkanie chronione

mieszkania chronione



usługi asystenckie

Na terenie Dolnego Śląska realizowanych jestą 78 projektów/działań oferujące osobom
niesamodzielnym usługi asystenckie (finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego -
edycje 2020/2021 oraz 2021, UMWD, PFRON oraz RPO WD 2014-2020)

Jedynie na terenie powiatu lubańskiego nie są realizowana żadne działania

Na terenie powiatów: górowskiego, jaworskiego, kamiennogórskiego, oławskiego, strzelińskiego
oraz zgorzeleckiego projekty realizowane w zawężeniu do niektórych gmin lub specyficznych
typów niepełnosprawności (osoby niewidome)



7 opieka wytchnieniowa 

Wsparcie wytchnieniowe realizowane jest
przede wszystkim w formie dziennej

Ze środków UMWD realizowane są 2
projekty ogólnowojewódzkie
zapewniające kompleksowe wsparcie dla
osób z niepełnosprawnością i ich rodzin
(w tym opiekę wychnieniową)

O środki z FS sięgają głownie gminy,
jedynie powiat wrocławski, lwówecki oraz
m. Wrocław i  m. Jelenia Góra zapewniają
tą formę wsparcia swoim mieszkańcom

2 powiaty (bolesławiecki oraz m. Jelenia Góra)
realizują opiekę wytchnieniowę w ramach FS we
wszystkich 3 dopuszczalnych formach.

9 powiatów (bolesławiecki, górowski, 
 kamiennogórski, oleśnicki, oławski, trzebnicki,
wałbrzyski oraz m. Wrocław  i m. Jelenia Góra)
realizują opiekę wtchnieniową zarówno w formie
dziennej, jak i całodobowo

Na terenie 7 powiatów nie jest realizowana
opieka wytchnieniowa w żadnej formie: jaworski,
legnicki, lubiński, milicki, strzeliński, średzki oraz
wołowski
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