Centrum zatrudnienia wspieranego dla osób
niepe∏nosprawnych
31-019 Kraków, ul. Floriaƒska 15
tel. 012 423-12-31 fax. 012 422-96-38
centrum.zatrudnienia@ognisko.org.pl

Celem projektu jest stworzenie mo˝liwoÊci zatrudnienia doros∏ych osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà na otwartym rynku pracy.
Zadaniem Centrum jest wspieranie doros∏ych osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w procesie poszukiwania, zdobywania i utrzymywania pracy.
Zespó∏ projektowy sk∏adajàcy si´ z doradcy zawodowego, psychologów i trenerów pracy b´dzie towarzyszy∏ osobie niepe∏nosprawnej w ca∏ym procesie
realizownym przez Centrum.
Do udzia∏u w projekcie zapraszamy doros∏e osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà z orzeczonym
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe∏nosprawnoÊci, zamieszkujàce na terenie Ma∏opolski.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe∏nosprawnych

Zwracamy si´ do Paƒstwa z proÊbà byÊcie wsparli
realizowane przez ChSON „Ognisko” dzia∏ania na
rzecz osób niepe∏nosprawnych przekazujàc nam
1% swojego podatku dochodowego.
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

ChSON „Ognisko”
istnieje od 1992 roku,
w listopadzie 2005 roku
otrzyma∏o status
Organizacji Po˝ytku
Publicznego

Inne darowizny pieni´˝ne prosimy kierowaç
na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

ChSON „Ognisko”
ul. Floriaƒska 15
31-019 Kraków
tel. 012 423-12-31
fax 012 422-96-38
e-mail: biuro@ognisko.org.pl
www.ognisko.org.pl

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

Projekt wspó∏finansowany ze Êrodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Dzienne Centra AktywnoÊci dla doros∏ych osób
z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà
Ârodowiskowy Dom Samopomocy
30-002 Kraków, ul. Pràdnicka 10, II p
tel./fax: 012 633-23-01
e-mail: sds.pradnicka@ognisko.org.pl

Dom powsta∏ w 2003 roku i dysponuje 14 miejscami.
Uczestnicy biorà udzia∏ w zaj´ciach terapeutyczno-rehabilitacyjnych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i mo˝liwoÊci. Dbamy o praktyczny
wymiar tych zaj´ç. Daje to mo˝liwoÊç rozwijania
kompetencji spo∏ecznych, zainteresowaƒ i autonomii
osoby niepe∏nosprawnej.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana ze Êrodków
Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Krakowie

Ârodowiskowy Dom Samopomocy
„Klub AktywnoÊci”
30-837 Kraków, ul. Aleksandry 1, tel. 012 658-54-94
e-mail: sds.aleksandry@ognisko.org.pl

Dom funkcjonuje od ponad 10 lat w domu parafialnym Parafii NajÊwi´tszej Rodziny w Krakowie – Nowym Bie˝anowie. Powsta∏ w odpowiedzi na potrzeb´
wsparcia spo∏ecznego doros∏ych osób niepe∏nosprawnych. Jest miejscem nawiàzywania wi´zi spo∏ecznych
i podejmowania ró˝nego rodzaju aktywnoÊci o charakterze terapeutycznym. Dysponuje 23 miejscami.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana ze Êrodków
Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Krakowie

Ârodowiskowy Dom Samopomocy Filia
30-805 Kraków, ul. Kolejowa 2, tel.: 012 659-16-37
e-mail: sds.kolejowa@ognisko.org.pl

Dom ten jest kameralnym oÊrodkiem dysponujàcym
obecnie 13 miejscami. W trakcie codziennych zaj´ç
pracujemy i uczymy si´ w dobranych do potrzeb
i mo˝liwoÊci uczestników podgrupach. W ramach
zaj´ç dbamy o samodzielnoÊç, rozwój osobisty
uczestników i ich sprawnoÊç fizycznà.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana ze Êrodków
Miejskiego OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej w Krakowie

Ârodowiskowy Dom Samopomocy „Âwit”
32-090 S∏omniki, Mi∏ocice, tel.: 012 388-32-41
e-mail: sds.milocice@ognisko.org.pl

Dom ten dysponuje 25 miejscami oraz w∏asnym
busem. Powsta∏ we wrzeÊniu 2004 roku. Po∏o˝ony jest
w spokojnej okolicy, z dala od gwaru miasta. Z aktywnoÊci w Domu korzystajà osoby niepe∏nosprawne
z gminy S∏omniki oraz gmin oÊciennych. Dom i atmosfera w nim panujàca sprzyja integracji z lokalnà
spo∏ecznoÊcià oraz przyciàga wielu goÊci.
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, II p
tel./fax: 012 423-32-36
e-mail: wtz.pradnicka@ognisko.org.pl

Warsztat powsta∏ w 2004 roku i dysponuje 30
miejscami. Realizuje program z zakresu rehabilitacji
spo∏ecznej i zawodowej. Uczestnicy przygotowujà si´
do pracy podczas zaj´ç w pracowniach Warsztatu oraz
podczas praktyk zawodowych w konkretnych miejscach
pracy. W ramach pracowni Aktywizacji Spo∏ecznej
i Zawodowej dbamy o rozwój uczestników równie˝
w sferach osobistej i spo∏ecznej.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych

Przedsi´biorstwo Spo∏eczne „Ognisko” Sp. z o.o.
30-002 Kraków, ul. Pràdnicka 10, III pi´tro, p. 303
tel./fax: 012 423-39-71
biuro@ognisko.net.pl, www.ognisko.net.pl

Powo∏ane zosta∏o w celu prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej dla realizacji celów spo∏ecznych – tworzenia Êrodowiska pracy dostosowanego do mo˝liwoÊci
i potrzeb doros∏ych osób niepe∏nosprawnych, chorujàcych psychicznie, czy d∏ugotrwale bezrobotnych.
Dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa daje tym osobom szans´
zaistnienia na rynku pracy.
• Czas pracy dostosowany do mo˝liwoÊci pracownika
• Zapewnienie wsparcia trenera pracy • Mo˝liwoÊç indywidualnego kontaktu z psychologiem, pedagogiem
• Zapewnienie czasu i miejsca na odpoczynek w trakcie
wykonywania pracy • Stopieƒ trudnoÊci dostosowany
do indywidualnych mo˝liwoÊci pracownika.
Przedsi´biorstwo powsta∏o jako rezultat projektu
„Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Spo∏ecznej
– Cogito” finansowanego ze Êrodków Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego w ramach IW EQUAL

Klub Terapeutyczny – wsparcie dzieci
niepe∏nosprawnych i ich rodzin z terenu gminy
S∏omniki i gmin oÊciennych
32-090 S∏omniki, Mi∏ocice tel.: 012 423-12-31
klub.terapeutyczny@ognisko.org.pl

Celem dzia∏aƒ realizowanych w projekcie jest budowanie struktury skupiajàcej dzieci niepe∏nosprawne
i dzieci z trudnoÊciami w rozwoju. Struktura ta, zosta∏a
utworzona w 2004 roku w celu udzielania profesjonalnego wsparcia spo∏ecznego, psychofizycznego i emocjonalnego dzieci niepe∏nosprawnych.
W ramach projektu w sobotnie przedpo∏udnia odbywajà si´ dla dzieci tematyczne spotkania w budynku
ÂDS „Âwit w Mi∏ocicach. Klub organizuje wycieczki,
wyjÊcia kulturalne, imprezy okolicznoÊciowe i zaj´cia
rekreacyjne, a tak˝e grup´ wsparcia dla rodziców.
Dzia∏alnoÊç oÊrodka jest wspó∏finansowana
ze Êrodków Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe∏nosprawnych

