
Placówki Opiekuoczo -Wychowawcze w Lubliocu, których obsługą ekonomiczno – administracyjną i 

organizacyjną zajmuje się Centrum Administracyjne Placówek Opiekuoczo Wychowawczych działają 

na terenie miasta Lubliniec od 1 października 2012 r., a powstały w następstwie likwidacji Domu 

Dziecka w Ciasnej. 

Placówki znajdują w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Lublinieckiego, i usytuowane są naprzeciwko 

boiska drużyny futbolowej SPARTA, po którym często biegamy i gramy w piłkę. 

 

Placówki to tak naprawdę 3 oddzielne, przytulne domki jednorodzinne, które zamieszkane są przez 

dzieci. W każdym z tych domków znajduje się 5 przytulnych sypialni, kuchnia i pokój gościnny otwarty 

dla każdego który chce nas odwiedzid. Na co dzieo uczęszczamy do szkół, codziennie odrabiamy 

zadanie domowe i uczymy się samodzielności, która jest bardzo ważna w dorosłym życiu. 

Jak skontaktowad się z Centrum Administracyjne Placówek Opiekuoczo Wychowawczych w 

Lubliocu. 

Żeby załatwid sprawy w Centrum osoby ze niepełnosprawnościami mogą:  

•   napisad pismo i wysład je na adres: Centrum Administracyjne Placówek Opiekuoczo 

Wychowawczych, ul. GPP 2a, 42-700 Lubliniec 

•   przynieśd pismo do Sekretariatu, w którym można zostawid pisma i inne dokumenty w godzinach   

od 7:00 do 15.00  

•   napisad wiadomośd i wysład na adres e-mailowy capow.lubliniec@op.pl  

•   zadzwonid pod numer 34 353 50 94 

•   wysład faks na numer 34 353 50 94 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością 

 Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Do budynku 

prowadzą 1 wejście boczne od ul. GPP. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuoczo 

Wychowawczych posiada podjazd do wejścia przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuoczo Wychowawczych od wejścia bocznego posiada 

dzwonek dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, który umożliwia 

powiadomienie odpowiedniego pracownika. Nad wejściem nie ma głośników systemu 

naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone 

bramkami. 

 Opis dostępności korytarzy, schodów, wind. Brak windy w budynku. 

 Opis dostosowao, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma 

pętli indukcyjnych. 

 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób 

niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych 

tuż przy wejściu bocznym. 

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeo można wejśd z psem asystującym i psem 

przewodnikiem. 

 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Istnieje możliwośd skorzystania z bezpłatnej obsługi tłumacza migowego po uprzednim 



powiadomieniu (co najmniej 3 dni) i umówieniu wizyty klienta, w godzinach pracy urzędu: 7:30-

15:30. Zgłoszenie to może byd dokonane w następującej formie: 

– e-mail: capow.lubliniec@op.pl, 

– fax/tel: +48 34 353 50 94 (korzystając z pomocy osoby przybranej), 

– wniosek złożony w Sekretariacie ul. PGG 2a lub poprzez formularz kontaktowy. Po 

zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika CAPOW o 

konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową – pracownik schodzi do klienta i 

udziela informacji tuż przy wejściu do budynku.  
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