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Aktywizacja zawodowa osób niepe∏nosprawnych
na otwartym rynku pracy
Celem programów aktywizacji zawodowej realizowanych
przez ChSON „Ognisko” jest kompleksowe wsparcie
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà zamieszkujàcych teren województwa ma∏opolskiego w procesie
poszukiwania, zdobywania i utrzymania zatrudnienia na
otwartym rynku pracy.
W ramach dzia∏aƒ programów aktywizacji zawodowej
oferujemy:
• wsparcie indywidualnego trenera pracy, doradcy
zawodowego i psychologa,
• treningi i warsztaty kszta∏tujàce umiej´tnoÊci potrzebne
przy szukaniu oraz utrzymaniu pracy,
• pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
• poszukiwanie odpowiedniego stanowiska na
otwartym rynku pracy zgodnie z indywidualnymi
preferencjami i mo˝liwoÊciami danej osoby.

Obecnie ChSON „Ognisko” realizuje nast´pujàce
projekty aktywizacji zawodowej:

Centrum Zatrudnienia Wspieranego
dla Osób Niepe∏nosprawnych
ul. Pràdnicka 10, III pi´tro, 30-002 Kraków
tel./fax: (12) 294 89 24
e-mail: centrum.zatrudnienia@ognisko.org.pl

ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie Osób Niepe∏nosprawnych
Ich Rodzin i Przyjació∏ „Ognisko” posiada status organizacji
po˝ytku publicznego.
Przekazujàc nam 1% podatku dochodowego wspieracie
Paƒstwo nasze dzia∏ania na rzecz osób z niepe∏nosprawnoÊcià
intelektualnà.

ChSON „Ognisko” istnieje od 1992 roku,
posiada status Organizacji Po˝ytku Publicznego

Aby przekazaç 1% podatku na naszà rzecz nale˝y
w rozliczeniu rocznym wpisaç nazw´ organizacji:
ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie
Osób Niepe∏nosprawnych
Ich Rodzin i Przyjació∏ „Ognisko”
oraz numer KRS: 0000122277
Inne darowizny pieni´˝ne prosimy kierowaç
na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

ChSON „Ognisko”, 31-019 Kraków, ul. Floriaƒska 15
tel. (12) 423-12-31, fax (12) 422-96-38
e-mail: biuro@ognisko.org.pl, www.ognisko.org.pl

Projekt wspó∏finansowany jest ze Êrodków Paƒstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych w ramach
pilota˝owego programu „TRENER PRACY”.

Celem naszego dzia∏ania
jest indywidualny rozwój
osób niepe∏nosprawnych,
ich przygotowanie do samodzielnego,
niezale˝nego i godnego ˝ycia.

Biuro Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepe∏nosprawnych
ul. Pràdnicka 10, III pi´tro, 30-002 Kraków
tel.: (12) 423 39 71
e-mail: aktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl
Projekt wspó∏finansowany jest przez Uni´ Europejskà
w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.
ChSON „Ognisko” posiada certyfikat
zgodnoÊci Systemu Zarzàdzania JakoÊcià
z normami ISO 9001:2008.

Staramy si´ odkrywaç i ukazywaç
spo∏eczeƒstwu wartoÊci i dary
osób niepe∏nosprawnych
oraz dà˝yç do przywrócenia
w∏aÊciwego im miejsca w rodzinie,
spo∏eczeƒstwie i KoÊciele.

ULOTKA 01

01.12.10

19:55

Page 2

Dzienne Centra AktywnoÊci dla doros∏ych osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
Ârodowiskowy Dom Samopomocy
„Klub AktywnoÊci”
30-837 Kraków, ul. Aleksandry 1, tel.: (12) 658-54-94
e-mail: sds.aleksandry@ognisko.org.pl

OÊrodek funkcjonuje od 1996 roku w domu parafialnym
Parafii NajÊwi´tszej Rodziny w Krakowie – Nowym
Bie˝anowie. Powsta∏ w odpowiedzi na potrzeb´ wsparcia spo∏ecznego doros∏ych osób z niepe∏nosprawnoÊcià.
Jest miejscem nawiàzywania wi´zi spo∏ecznych i podejmowania ró˝nego rodzaju aktywnoÊci o charakterze
terapeutycznym. OÊrodek dysponuje 23 miejscami dla
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana ze Êrodków
Gminy Miejskiej Kraków

Ârodowiskowy Dom Samopomocy
– Filia ÂDS „Klub AktywnoÊci”
30-805 Kraków, ul. Kolejowa 2, tel.: (12) 659-16-37
e-mail: sds.kolejowa@ognisko.org.pl

Dom, który funkcjonuje od 2005 roku jest dziennym
oÊrodkiem dysponujàcym obecnie 17 miejscami dla
osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà. Zaj´cia
w oÊrodku odbywajà si´ w dobranych do potrzeb i mo˝liwoÊci uczestników podgrupach. Praca terapeutyczna
nastawiona jest na zdobycie samodzielnoÊci i rozwój
osobisty uczestników.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana ze Êrodków
Gminy Miejskiej Kraków

Ârodowiskowy Dom Samopomocy
30-002 Kraków, ul. Pràdnicka 10, tel./fax: (12) 633-23-01
e-mail: sds.pradnicka@ognisko.org.pl

OÊrodek funkcjonuje od 2003 roku i obecnie dysponuje
15 miejscami. G∏ówne cele dzia∏alnoÊci oÊrodka to:
wsparcie osób niepe∏nosprawnych (przyczyniajàce si´
do podtrzymywania i rozwijania zakresu ich samodzielnoÊci, umiej´tnoÊci spo∏ecznych i interpersonalnych,
nabywania i çwiczenia umiej´tnoÊci praktycznych,
w tym zawodowych), a tak˝e pomoc rodzinom w opiece
nad doros∏à osobà niepe∏nosprawnà.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana ze Êrodków
Gminy Miejskiej Kraków

Ârodowiskowy Dom Samopomocy „Âwit”
32-090 S∏omniki, Mi∏ocice, tel.: (12) 388-32-41
e-mail: sds.milocice@ognisko.org.pl

OÊrodek rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w 2004 roku. Przeznaczony jest dla 25 osób z terenu gminy S∏omniki i gmin
oÊciennych. W oÊrodku odbywajà si´ aktywnoÊci
o charakterze terapeutycznym, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników. Udzia∏ w zaj´ciach
daje mo˝liwoÊç rozwijania kompetencji spo∏ecznych,
zainteresowaƒ i autonomii osób niepe∏nosprawnych,
a tak˝e ich samodzielnoÊci i sprawnoÊci fizycznej.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana ze Êrodków
Urz´du Miasta i Gminy S∏omniki

Warsztat Terapii Zaj´ciowej
30-002 Kraków, ul. Pràdnicka 10, tel./fax: (12) 423-32-36
e-mail: wtz.pradnicka@ognisko.org.pl

Warsztat Terapii Zaj´ciowej funkcjonuje od 2004 roku.
Celem dzia∏alnoÊci WTZ-u jest stworzenie osobom
niepe∏nosprawnym niezdolnym do podj´cia pracy
mo˝liwoÊci rehabilitacji spo∏ecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiej´tnoÊci
potrzebnych do podj´cia zatrudnienia. Do udzia∏u w zaj´ciach zakwalifikowanych jest 30 osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà, posiadajàcych orzeczenia
ze wskazaniem do udzia∏u w terapii zaj´ciowej.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych i Gminy Miejskiej Kraków

Warsztat Terapii Zaj´ciowej
32-125 Igo∏omia, Pobiednik Ma∏y 67
tel./fax: (12) 287 30 52
e-mail: wtz.pobiednik@ognisko.org.pl

OÊrodek rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç w 2009 roku. Dysponuje
20 miejscami dla osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà zamieszkujàcych na terenie powiatu krakowskiego.
Praca terapeutyczna w ramach zaj´ç prowadzona jest
w 5 pracowniach: gospodarstwa domowego, techniczno-ceramicznej, aktywizacji zawodowej i spo∏ecznej,
urzàdzeƒ biurowych oraz pracowni ogrodniczej.
Dodatkowo prowadzone sà zaj´cia ruchowe, a tak˝e
ró˝nego rodzaju aktywnoÊci kulturalno-oÊwiatowe.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana ze Êrodków
Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych oraz ze Êrodków Powiatu Krakowskiego.
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Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Ognisko” Sp. z o.o.
30-002 Kraków, ul. Pràdnicka 10, p. 024
tel.: 502 291 271
e-mail: biuro@ognisko.net.pl, www.ognisko.net.pl
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