
WOLNE MIEJSCA W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ 

POWIATU PŁOCKIEGO 
 

Funkcjonujące domy pomocy społecznej w powiecie płockim to: 

 
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W BRWILNIE – dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie, 

- ilość miejsc – 120, koszt 

utrzymania – 3.073 zł. 

Pawilon mieszkalny oddany 

w 2001 roku, obecnie rozbudo- 

wywany o zaplecze gospodarczo - 

rehabilitacyjne, zlokalizowany jest 

w niedalekiej odległości od Płocka, 

na wiślanej skarpie na skraju 

Brudzeńskiego Parku Krajobra- 

zowego. Zajęcia terapeutyczne 

i rehabilitacyjne dostosowywane 

są do indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i zainteresowań 

mieszkańców. 



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W GOŚLICACH – dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, 

- ilość miejsc – 147, koszt 

utrzymania – 3.266 zł. 

Dom położony jest 10 km 

od Płocka przy trasie wiodącej do 

Bielska. Znajduje się na terenie 

dawnego majątku szlacheckiego, 

w pięknym zabytkowym parku, 

rozmieszczony w czterech budyn- 

kach mieszkalnych. Zapewnia 

mieszkańcom całodobową opiekę 

medyczną oraz wsparcie psychologa 

i psychiatry. Dom od ponad 

50 lat pełni funkcję domu, w 

którym osoby 

niepełnosprawne inte- 

lektualnie otrzymują pomoc 

w procesie edukacji, wspoma- 

gania rozwoju i optymalnego 

przystosowania do samodziel- 

nego funkcjonowania. Na te- 

renie Domu od 2002 r. działa 

Zespół Szkół Specjalnych, 

który zapewnia naszym miesz- 

kańcom wszechstronny rozwój 

rewalidacyjno – edukacyjny.  



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W KOSZELEWIE – dla osób w po- 

deszłym wieku i osób prze- 

wlekle somatycznie chorych, 

- ilość miejsc – 100, koszt 

utrzymania – 3 167 zł. 

Stanowi kompleks budyn- 

ków usytuowanych w przepięk- 

nym parku. Pokoje mieszkalne 

znajdują się w zabytkowym 

dworku oraz w pawilonie od- 

danym do użytku 

w 1995 roku. Prowa- 

dzone są zajęcia tera- 

peutyczne i rekrea- 

cyjno-rehabilitacyjne. 

W Domu działa grupa 

muzyczna oraz plas- 

tyczno-manualna. 

Na terenie pla- 

cówki działają mło- 

dzieżowe grupy wo- 

lontariatu. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W NOWYM MISZEWIE – dla osób 

dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie z oddziałem dla 

osób przewlekle psychicznie 

chorych, 

- ilość miejsc – 180, koszt 

utrzymania – 3.254 zł. 

Usytuowany na terenie 

zabytkowego parku, stanowi 

kompleks 4 budynków. Dwa 

z nich są dostosowane dla osób, 

które osiągnęły określony sto- 

pień samodzielności. Dom pro- 

wadzi różnorodne for- 

my terapii, działają 

zespoły: teatralno-ka- 

baretowy i wokalno-

muzyczny oraz bardzo 

prężna sekcja sporto- 

wa. Dom posiada bo- 

gata bazę rehabilita- 

cyjną, świadczy usługi 

w zakresie fizykotera- 

pii, kinezyterapii i ma- 

sażu. Dom jest organi- 

zatorem m.in. letniej 

olimpiady osób niepeł- 

nosprawnych.  



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W WYSZOGRODZIE – dla osób przewlekle 

somatycznie chorych, 

- ilość miejsc – 30, koszt utrzymania – 

3.534 zł. 
Zlokalizowany w centrum mias- 

teczka, z pięknym terenem rekreacyjnym. 

Dysponuje dwoma budynkami oddanymi 

do użytku w 1999 roku, przystoso- 

wanymi dla potrzeb osób niepełnospraw- 

nych. Szczególna uwaga skierowana jest 

na opiekę geriatryczną oraz zabiegi 

pielęgnacyjne odpowiednie do stanu 

zdrowia mieszkańców. Oferuje różnorod- 

ne formy terapii i usprawniania 

fizycznego. Szeroko współ- 

działa z lokalnym środo- 

wiskiem, z placówkami kul- 

turalno-oświatowymi, mło- 

dzieżą szkolną. 

 

 



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 

W ZAKRZEWIE – dla osób 

przewlekle psychicznie 

chorych,  

- ilość miejsc – 87, koszt 

utrzymania – 3.127 zł. 

Położony na terenie 

wiejskim, w niewielkiej 

odległości od Wisły. Oferuje 

szeroką gamę form terapii 

zajęciowej i rehabilitacji. Mieszkańcy 

mają możliwość korzystania z różno- 

rodnych form uczestnictwa w kulturze, 

sporcie i rekreacji. W Domu działa 

zespół teatralny. Dom jest organizato- 

rem m.in. letnich obozów namioto- 

wych, rajdów rowerowych i spływów 

kajakowych. 
 

 

 

 

 



Wszystkie domy świadczą zgodnie z poziomem obowiązujących 

standardów usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne, a zakres 

i formy świadczonych usług są dostosowywane do indywidualnych potrzeb 

poszczególnych mieszkańców. 

Domy powiatu płockiego mają szczególnie bogatą ofertę w zakresie usług 

wspomagających. Wysoki poziom zajęć terapeutycznych ma swoje 

odzwierciedlenie w uzyskiwanych nagrodach, wyróżnieniach itp. Na uwagę 

zasługują osiągnięcia sportowe i artystyczne mieszkańców domów oraz 

organizowane w placówkach cykliczne imprezy kulturalno-sportowe z udziałem 

środowiska lokalnego.  

 


