
 
 

Informacje o podmiotach planowanych do zapoznania podczas wizyty studyjnej w Holandii w ramach projektu  

„Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” 

 

L.p. Podmiot Informacje o podmiocie 

1. Thomashuis 

region: Noord-Brabant 

miejscowość: Nieuwkuijk/Vlijmen 

adres: Vlijmen: Wolput 72, 5251 CH Vlijmen 

Thomashuis jest podmiotem komercyjnym prowadzącym mieszkania 

wspomagane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Odwiedzane miejsce jest jednym z 118 takich punktów/oddziałów w Holandii.  

Adres www: https://www.thomashuis.nl/  

2.  SlowCare 

region: Noord-Brabant 

miejscowość: Oss 

adres: Elzeneind 3, 5343 JA Oss 

Podmiot prowadzący dzienny punkt opieki dla osób z głębokimi i sprzężonymi 

niepełnosprawnościami. SlowCare oferuje opiekę dla dzieci i młodzieży z (ciężką) 

wielokrotną niepełnosprawnością. 

Adres www: https://slowcare-nederland.nl/  

3.  Brownies and Downies 

region: Noord-Brabant 

miejscowość: Oss 

adres: Oostwal 202, 5341 KS Oss 

Brownies and downies prowadzi działania dedykowane osobom 

z niepełnosprawnością intelektualną (trisomią / zespołem Downa), które są 

zatrudnione w restauracji. 

Adres www: https://www.browniesanddownies.nl/  

4.  Lunet zorg 

region: Noord-Brabant 

miejscowość: Duizel 

adres: Berkvenseweg 2, 5525 KD Duizel 

Organizacja prowadzi szeroką działalność dedykowaną osobom 

niepełnosprawnym, jedną z form są osiedla mieszkaniowe (parki mieszkaniowe) 

dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. 

Adres www: https://www.lunetzorg.com/  

5. Visio 

Region: Noord-Brabant 

miejscowość: Vlasmeersestraat 99,  

5261 TB Vught 

Visio oferuje mieszkania wspomagane, opiekę dzienną dla osób z dysfunkcją 

wzorku. Testuje program VisioLab. 

Adres www: https://www.visio.org/wonen-dagbesteding/woonlocaties/de-

vlasborch/  



 

 

 

 

 

 

6.  Centrale24 

region: Noord-Brabant 

miejscowość: Eindhoven 

adres:  De Lismortel 31 

5612 AR Eindhoven 

Centrale24  zapewnia zdalną opiekę zdrowotną 24/7 i łączy ludzi potrzebujących 

opieki z opiekunami. np. pracownikami służby zdrowia, szpitalami, członkami 

rodziny, przyjaciółmi. 

Adres www :  http://www.centrale24.nl/ 

 

7. Wijlk Zeelst 

region: Noord-Brabant 

miejscowość:Veldhoven 

adres:  Blaarthemseweg 18 

5502 JV Veldhoven 

Wijlk Zeelst zdalnie rozwiązuje problemy osób, które potrzebują pomocy 

w codziennych czynnościach.  

Adres www: http://www.wijik-zeelst.com/ 

8. Mextal 

region: Noord-Brabant 

miejscowość:  Nuenen 

adres:  De Tienden 48 

5674 TB Nuenen 

Mextal jest podmiotem, która opracowuje i dostarcza zintegrowane systemy do 

komunikacji, obserwacji i opieki zdalnej, wykorzystywane zarówno w warunkach 

domowych, jak również w instytucjach opiekuńczych. 

Adres www:  https://mextal.com/  

9. Wasven  

region: Noord-Brabant 

miejscowość: Eindhoven 

adres: Celebeslaan 30, 5641 AG Eindhoven 

Wasven położone jest na sześciu (zielonych) hektarach w dzielnicy Tongelre w 

Eindhoven, na których swoją działalność prowadzi szereg organizacji m.in.  

zapewniając opiekę dzienną i pracę osobom z niepełnosprawnością intelektualną. 

Osoby te pracują w branży gastronomicznej, piekarniczej, sklepie i ogrodnictwie. 

Adres www: http://www.wasven.nl/  


