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Ognisko

Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie  

Osób Niepełnosprawnych, 
Ich Rodzin i Przyjaciół 

„Ognisko”

Celem naszego działania jest 
indywidualny rozwój osób 
niepełnosprawnych, ich 
przygotowanie do samodzielnego, 
niezależnego i godnego życia. 
Staramy się odkrywać i ukazywać 
społeczeństwu wartości i dary 
osób niepełnosprawnych, 
oraz dążyć do przywrócenia  
właściwego im miejsca w rodzinie, 
społeczeństwie i Kościele. 

ChSON „Ognisko” istnieje od 1992 roku, 
w listopadzie 2005 roku otrzymało status 

Organizacji Pożytku Publicznego. 

Zwracamy się do Państwa 
z prośbą abyście wsparli realizowane 
przez ChSON „Ognisko” 
działania na rzecz 

osób niepełnosprawnych 
przekazując nam

1%
 

swojego podatku.

ChSON „Ognisko” 
ul. Floriańska 15
31-019 Kraków 

Tel. 012 423-12-31 
Fax. 012 422-96-38 

e-mail: ognisko@idn.org.pl  
www.ognisko.idn.org.pl

W celu przekazania 1% podatku do-
chodowego na rzecz ChSON „Ogni-
sko” należy dokonać przelewu banko-
wego lub wpłaty potwierdzonej 
przekazem pocztowym na konto: 

PEKAO SA I O/Kraków  
71 1240 1431  

1111 0010 0843 5962
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Główne obszary  
naszej działalności to:

• Prowadzenie Dziennych Cen-
trów Aktywności dla dorosłych 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną,

• Wydawanie Kwartalnika „Światło 
i Cienie”, 

• Prowadzenie programów na 
rzecz  wsparcia i rehabilitacji dzie-
ci niepełnosprawnych i ich rodzin,

• Aktywizacja zawodowa doro-
słych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną, w tym Partnerstwo 
w Krakowskiej Inicjatywie na 
Rzecz Gospodarki Społecznej 
- Cogito

• Prowadzenie punktu informacyj-
no – poradniczego, 

• Wspieranie programów realizo-
wanych na rzecz niepełnospraw-
nych mieszkańców krakowskich 
Domów Pomocy Społecznej,

• Współpraca z Ruchem „Wiara 
i Światło”.

Dzienne Centra Aktywności 
dla dorosłych osób  

z niepełnosprawnością intelektualną

 Środowiskowe Domy  
 Samopomocy
 Warsztat Terapii Zajęciowej

Celami realizowanymi w DCA są:
• wspieranie rozwoju dojrzałej  

osobowości uczestników,
• podtrzymywanie i rozwijanie  

umiejętności oraz zainteresowań 
uczestników,

• zapewnienie uczestnikom udziału  
w zajęciach o charakterze terapeu-
tycznym,

• wsparcie psychiczne,
• poszerzenie kompetencji społecznych,
• kształtowanie w społeczeństwie wize-

runku dorosłej osoby niepełnospraw-
nej intelektualnie.

Proponowane w DCA aktywności:
• Rozwijające umiejętności praktyczne 

i zawodowe: zajęcia komputerowe, 
poligraficzne, ogrodnictwo, sztuka 
użytkowa, gospodarstwo domowe, 
przygotowanie.

• Rozwijające kompetencje  
społeczne: trening społeczny,  
samodzielności i autonomii,  
ekonomiczny, dbania o zdrowie  
i umiejętności twórcze.

• Rozwijające zainteresowania  
i umiejętności twórcze: basen, taniec, 
klub filmowy, muzykowanie, rękodziel-
nictwo, malarstwo, j. angielski, klub 
foto-video.

Wszystkie formy zajęć są dostosowane 
do indywidualnych możliwości i potrzeb 
uczestników. Dzienne Centra Aktywno-
ści zatrudniają wykwalifikowaną kadrę 
terapeutyczną.
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Środowiskowy 
Dom Samopomocy

ul. Prądnicka 10, II p; 30-002 Kraków
tel./fax.: 0-12-633-23-01

sds.pradnicka@poczta.onet.pl

• Ośrodek powstał w 2003 roku

• dysponuje 14 miejscami. 

• działalność jest finansowana ze środ-
ków MOPS w Krakowie

Uczestnicy biorą udział w zajęciach 
terapeutyczno – rehabilitacyjnych 
dostosowanych do ich indywidualnych 
potrzeb i możliwości. Mogą rozwijać 
swoje zainteresowania podczas 
kółek zainteresowań, uczestnictwa 
w wybranych wydarzeniach kulturalnych.

Promocja aktywizacji 
zawodowej dorosłych osób 

z niepełnosprawnością 
intelektualną

Celem projektu jest  promowanie dotych-
czasowych działań Stowarzyszenia 
w zakresie aktywizacji zawodowej doro-
słych osób niepełnosprawnych, a także 
kształtowanie pozytywnego wizerunku 
osoby niepełnosprawnej, mogącej podej-
mować różnorodne działania na rynku 
pracy i uczestniczyć w nim w różnym 
wymiarze

Działania realizowane w ramach projektu:

•  wydanie numeru kwartalnika „Światło 
i Cienie” dotyczącego aktywizacji za-
wodowej, wysyłka promocyjna

•  mini kampania społeczna, w tym: spot 
reklamowy promujący aktywizację 
zawodową osób niepełnosprawnych- 
emisja w telewizji regionalnej, migawki 
w regionalnej telewizji, artykuły praso-
we,

• informacje na stronie 
www.ognisko.idn.org.pl

Projekt współfinansowany przez Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich. 
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Środowiskowy 
Dom Samopomocy

ul. Kolejowa 2, 30-805 Kraków
tel. 012-659-16-37

Ośrodek ten jest kameralnym miejscem 
dysponującym obecnie 13 miejscami. 
Liczba uczestników zapewnia dogodne wa-
runki ułatwiające adaptację oraz optymalne 
korzystanie z proponowanych aktywności. 
W trakcie codziennych zajęć pracujemy 
i uczymy się w dobranych do potrzeb i moż-
liwości uczestników podgrupach. 
Wspólnie spędzamy wolny czas rozwijając 
indywidualne zainteresowania. W ramach 
zajęć dbamy o sprawność fizyczną, samo-
dzielność o rozwój osobisty uczestników

Kwartalnik „Światło i Cienie”

Kwartalnik ukazuje się od 1992 roku 
– dotychczas ukazało się 

50 numerów.

W każdym numerze można znaleźć:

• temat numeru – zagadnienie związane 
z niepełnosprawnością ukazane z róż-
nych stron,

• praktyczne informacje pomagające lepiej 
towarzyszyć osobom niepełnospraw-
nym,

• świadectwa, wymianę doświadczeń i dialog 
z czytelnikami,

• strony poświęcone międzynarodowemu 
ruchowi Wiara i Światło,

• aktualne wydarzenia związane ze środo-
wiskiem osób niepełnosprawnych.
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Warsztat Terapii Zajęciowej

ul. Prądnicka 10, II p; 30-002 Kraków
tel./fax.: 0-12-423-32-36

e-mail: wtz-ognisko@tlen.pl

Powstał w listopadzie 2004 roku, dysponuje 
25 miejscami, finansowany jest ze środków 
PFRON.
Warsztat realizuje program z zakresu rehabili-
tacji społecznej i zawodowej.
Uczestnicy biorą tu udział w aktywnościach 
zbliżonych do tego, czym zajmują się zawo-
dowo ludzie dorośli w ich wieku; oraz takich, 
które pomagają im włączać się aktywnie 
w życie społeczne. 
Trening przygotowania do pracy realizujemy 
podczas zajęć w pracowniach Warsztatu oraz 
podczas aktywności „Praca poza Warszta-
tem”, gdzie uczestnicy podejmują realizację 
zadań w konkretnych miejscach pracy. 
Rozwijamy również kompetencje społeczne 
uczestników organizując im sytuacje terapeu-
tyczne i treningowe zarówno podczas zajęć 
w Warsztacie jak i na zewnątrz.
Proponujemy wsparcie w zakresie utrzymy-
wania kondycji fizycznej oraz emocjonalne 
w funkcjonowaniu osobistym i społecznym.

Partnerstwo w Krakowskiej 
Inicjatywie na Rzecz Gospodarki 

Społecznej – Cogito

Celem Partnerstwa jest wypracowanie i testo-
wanie mechanizmu tworzenia oraz promocji 
przedsiębiorstw społecznych jako metody 
integracji społeczno-zawodowej stosowanej 
w ramach gospodarki społecznej. Grupa osób, 
na rzecz której realizowane będą działania 
Partnerstwa obejmuje osoby pozostające bez 
pracy z powodu chorób psychicznych oraz 
osoby pozostające bez pracy, u których wystą-
piły psychiczne konsekwencje długotrwałego 
bezrobocia i zależności od systemu pomocy 
społecznej.
Spodziewane rezultaty projektu to utworzenie 
modelowych przedsiębiorstw społecznych oraz 
modelowej instytucji doradztwa biznesowego 
dla tych przedsiębiorstw.
Projekt jest realizowany przez 9 organizacji 
i instytucji.

Biuro Projektu Equal ul. Bałuckiego 6/1 
30-318 Kraków  tel. (12) 269 72 00 wew. 17 
biuro@cogito-equal.org
www.cogito-equal.org

Projekt realizowany przy udziale środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

C
ogito __________________________________________________________________________________________________
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Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Świt” w Miłocicach

32-090 Słomniki
tel. 012-388-32-41

e-mail: sds.milocice@interia.pl

Ośrodek ten dysponuje 25 miejscami, postał we 
wrześniu 2004 roku. Położony jest w spokojnej 
okolicy z dala od huku ulicznego i gwaru miasta. 
Przyjazne otoczenie zachęca uczestników do 
aktywnego zaangażowania w działalność Świtu. 
Dwa razy w roku (Wielkanoc i Boże Narodzenie) 
organizowane są kiermasze promujące działal-
ność  Świtu wśród lokalnej społeczności. Ponadto 
lokalizacja ośrodka przyciąga do niego wielu gości. 
Ośrodek dysponuje własnym samochodem dosto-
sowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
„Klub Aktywności”

ul. Aleksandry 1
30- 837 Kraków
tel. 012-58-54-94

Ośrodek wspiera 23 dorosłe osoby z niepełno-
sprawnością intelektualną i dodatkowymi wielo-
rakimi niepełnosprawnościami. Funkcjonujemy 
od ponad 10 lat w  salach domu parafialnego 
Parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie – No-
wym Bieżanowie. Ze względu na różnorodna 
niepełnosprawność naszych uczestników zajęcia 
prowadzone są w kilku grupach; począwszy od 
grupy zorganizowanej dla osób głęboko niepeł-
nosprawnych a skończywszy na grupie dla osób 
z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Przy-
chodzą do nas również osoby m.in.: z niepełno-
sprawnością ruchową, z autyzmem, z zaburze-
niami neurologicznymi, epilepsją, zaburzeniami 
zachowania i zaburzeniami psychiatrycznymi. 


