
Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny 

dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

Caritas Diecezji Tarnowskiej  

w Jadownikach Mokrych 



Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych  
powstał z inicjatywy J.E. abp. Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski Seniora, 

rodaka ziemi jadownickiej, który zawsze w sercu ma swoją „Małą 

Ojczyznę”.  

Powstał z myślą o osobach niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie,  

zamieszkujących zwłaszcza tereny wiejskie, których sytuacja materialna  

i zdrowotna jest trudna.  



Ośrodek prowadzi swoją działalność wielotorowo.  

Swoje zadania placówka realizuje poprzez następujące 
formy działania: 

• Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Intelektualnie   

• Turnusy Rehabilitacyjne  

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna 

• Niepubliczne Gimnazjum Specjalne 

• Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca  
do Pracy   

• Placówka Wsparcia Dziennego  

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej  

• Zakład Rehabilitacji Leczniczej  

• Centrum Hydroterapii 



  

Turnusy rehabilitacyjne  

(dwutygodniowa forma 

kompleksowej rehabilitacji)  

organizowane są dla osób  

z następującymi schorzeniami: 

• dysfunkcją narządu ruchu 

• upośledzeniem umysłowym 

• epilepsją 

• mózgowym porażeniem dziecięcym 

• chorobami układu krążenia 

• schorzeniami układu oddechowego 

• innymi schorzeniami neurologicznymi. 

 

Ośrodek jednorazowo może przyjąć grupę liczącą 55 osób  

(uczestników wraz z opiekunami).  
 



Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych przeznaczony jest dla dzieci  

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową wynikającą z MPD, 

autyzmu, epilepsji i innych schorzeń neurologicznych. 

DPS zapewnia warunki do realizacji potrzeb bytowych, opiekuńczych, 

wspomagających i edukacyjnych w sposób dostosowany do indywidualnych 

możliwości mieszkańców.  

Obecnie w Domu mieszka 16 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku  

od 4. do 40. roku życia. 
 



Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna, Niepubliczne Gimnazjum 

Specjalne i Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  

to placówki przeznaczone dla dzieci z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. 

Przystosowane są do przyjmowania uczniów z niepełnosprawnością ruchową.  

W strukturach szkoły funkcjonują: 

- oddziały edukacyjno-terapeutyczne, 

- oddziały rewalidacyjno-wychowawcze. 



Placówka Wsparcia Dziennego skupia dzieci pochodzące  

z najbliższego środowiska, wywodzące się z uboższych 

rodzin, które poszukują możliwości ciekawego spędzania 

wolnego czasu i rozwijania swoich zainteresowań.  
 



Ośrodek Interwencji Kryzysowej kieruje swoją ofertę  
do osób i rodzin będących ofiarami przemocy  
lub znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych (śmierć 
bliskiej osoby, utrata pracy, trudności wychowawcze, kłopoty 
małżeńskie) – wszystkich tych, którzy przeżyli zdarzenia 
zakłócające dotychczasowy sposób życia. 

Podczas powodzi w 2010 r. Ośrodek koordynował działania 
ratownicze i pomocowe. 
 



Zakład Rehabilitacji Leczniczej świadczy usługi medyczne  

w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Mogą 

korzystać z nich nieodpłatnie mieszkańcy okolicznych 

miejscowości. Pracownicy Zakładu to wykwalifikowana kadra,  

w skład której wchodzą: rehabilitanci z tytułem magistra  

i licencjata, pielęgniarka, lekarze specjaliści rehabilitacji 

medycznej. 

 
 



Centrum Hydroterapii   

Stanowi go basen rehabilitacyjny o wymiarach 12,5 m x 13 m podzielony  
na dwie części: płytszą 0,90 m - 1,35 m i głębszą 1,35 m – 1,70 m.  
Wyposażony w urządzenia do masażu wodnego, reflektory podwodne, 
uchwyty. Znajduje się tam również kanał dla terapeutów, wanna 
hydromasażu, sauna fińska oraz grota solna.  

W krytej pływalni odbywają się: 

- zajęcia rehabilitacyjne, 

- zajęcia rekreacyjne,  

- nauka pływania dla dzieci. 
 



Ośrodek proponuje szeroki wachlarz nowoczesnych metod 
rehabilitacyjnych i terapeutycznych. 



Zabiegi z zakresu fizykoterapii: 
 

• elektroterapia (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja,     
  tonoliza, prądy diadynamiczne, interferencyjne, Träuberta,  
  TENS) 
• magnetoterapia 
• ultradźwięki 
• światłolecznictwo (laseroterapia, solux,  
   lampa bio-V) 
• ciepłolecznictwo (okłady cieplne) 
• krioterapia 
• inhalacje 
• hydroterapia (masaż podwodny, masaż wirowy) 
• ćwiczenia indywidualne na basenie) 



Zabiegi z zakresu kinezyterapii: 
 
• gimnastyka korekcyjna 
• gimnastyka ogólnie usprawniająca 
• gimnastyka lecznicza indywidualna w oparciu  
  o nowoczesne metody dostosowane indywidualnie  
  do pacjenta (NDT-Bobath, PNF) 
• pionizacja i nauka chodu 
• ćwiczenia w systemie bloczkowo-ciężarkowym w UGUL-u 
• kinezjotaping 
• terapia manualna 
• masaż leczniczy 
 



W Ośrodku prowadzimy także: 
• hipoterapię 
• dogoterapię 
• terapię zajęciową 
• konsultacje psychologiczne  
• konsultacje logopedyczne 
• hortiterapię 
• haloterapię (zajęcia w Grocie Solnej) 
• zajęcia w Sali Doświadczania Świata 
• zajęcia w siłowni zewnętrznej 



   

   Ośrodek wciąż się rozwija;  
w ostatnim czasie powstał Ogród Hortiterapii. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 


