
Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu 
zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej 
pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo 
i żyć pełnią życia - zgłoś się do nas i weź udział 
w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - 
zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego
Programu Rehabilitacji Kompleksowej!

Do kogo skierowany jest Program?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta dla osób, które 
z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość 
wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby 
podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań 
i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy
ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali,lecz 
chcieliby zmienić tę sytuację - zdobyć zawód 
i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią 
do ich możliwości zdrowotnych.
W powrocie do aktywności zawodowej pomagają 
Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując 
niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów 
zawodowych dostosowanych do potrzeb osób
z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja
i szkolenia są bezpłatne. 

POWRÓT DO ZDROWIA
– POWRÓT DO PRACY

Gdzie kompleksowa rehabilitacja będzie realizowana?

Jeśli jesteś mieszkańcem województwa pomorskiego, zachod-
niopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego 
oczekuje na Ciebie Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej miesz-
czący się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym 
Wielspin w Wągrowcu. Ośrodek zlokalizowany jest nad jeziorem 
Durowskim pośród lasów sosnowych w pobliżu Szlaku Piastow-
skiego. Takie położenie daje wiele możliwości poznawania zarów-
no interesującego historycznie-kulturowo zakątka Polski, jak 
i aktywnego spędzania czasu. Otoczenie lasów, zdrowe powie-

trze oraz bezpośredni dostęp do czystego jeziora sprawiają, 
że jest to idealne miejsce na powrót do zdrowia. 

Jeśli mieszkasz na terenie województwa warmińsko-mazurskie-
go, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego przygotowany 
jest dla Ciebie Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej mieszczący 
się w Centrum Rehabilitacji - Obok lasu w Grębiszewie, nieda-
leko Mińska Mazowieckiego. Jego urokliwe położenie z dala od 
dużych miast pozwala na odpoczynek na łonie natury oraz rege-
nerację sił. 

Osoby z województw lubelskiego, podkarpackiego, święto-
krzyskiego i małopolskiego zapraszamy do Ośrodka Rehabilita-
cji Kompleksowej zlokalizowanego w Sanatorium Uzdrowisko-
wym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie. Nałę-
czów to jedno z bardziej znanych polskich uzdrowisk. Słynie 
z czystego powietrza o dużej jonizacji, bogatej szaty roślinnej 
oraz źródeł leczniczych wód mineralnych o wysokiej zawartości 
żelaza. Ośrodek znajduje się w cichej i spokojnej części miasta na 
gęsto zadrzewionym terenie. Uzdrowiskowy charakter miasta 
oraz nastrojowa architektura zapewniają jednocześnie spokój, 
jak i niezapomnianą atmosferę. 

Jeśli mieszkasz na terenie województwa śląskiego, dolnoślą-
skiego, opolskiego lub lubuskiego to czeka na Ciebie Ośrodek 
Rehabilitacji Kompleksowej w Sanatorium Uzdrowiskowym 
Róża w Ustroniu. Ustroń to słynna górska miejscowość uzdrowi-
skowa położona w przepięknych, zielonych i czystych Beskidach, 
wśród gór i lasów, przecięta wstęgą rzeki Wisły. Jest tam 
m.in. Leśny Park Niespodzianek, utworzony w środowisku natu-
ralnym, gdzie w bukowym lesie po ścieżkach swobodnie biegają 
dziki, jelenie, sarny oraz alpaki. 

Kontakt do Ośrodka: 
mobile: 503 935 019
tel. 67 26 20 900
ork@wielspin.pl

Kontakt do Ośrodka: 
mobile: 512 249 441
tel. 22 208 28 80
projektork@akademiamddp.pl

Kontakt do Ośrodka: 
mobile: 512 249 441
tel. 22 208 28 80
projektork@akademiamddp.pl

Kontakt do Ośrodka: 
mobile: 697 818 742
ustron@zdz.katowice.pl

Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej prowadzone są w ramach 
Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 

kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót 
do pracy” nr: POWR.02.06.00-00-0057/17 realizowanego przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 

oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym 
Instytutem Badawczym.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego i przez Budżet Państwa.

Kontakt PFRON:
Infolinia: (22) 50 55 600

Adres email: ork@pfron.org.pl
www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl


