
Kompleksowe wsparcie osób z niepe∏nosprawnoÊcià

intelektualnà zamieszkujàcych teren Województwa

Ma∏opolskiego w procesie pozyskania i utrzymania

zatrudnienia na otwartym rynku pracy
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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.

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. 012 423-12-31, fax 012 422-96-38
e-mail: biuro@ognisko.org.pl , www.ognisko.org.pl
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Projekt polega na utworzeniu Biura Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepe∏nosprawnych, którego g∏ównym
celem jest kompleksowe wsparcie osób z niepe∏nospra-
wnoÊcià intelektualnà w procesie pozyskania, podj´cia 
i utrzymania pracy zawodowej na otwartym rynku pracy.

Celami, które zamierzamy osiàgnàç sà:
� promocja modelu zatrudnienia wspieranego t.j.

zatrudnienia osoby niepe∏nosprawnej przy wsparciu
drugiej sprawnej osoby, jakà jest trener pracy,

� rozwój form wsparcia indywidualnego na rzecz inte-
gracji spo∏ecznej i zawodowej osób z niepe∏no-
sprawnoÊcià,

� wzrost autonomii osób z niepe∏nosprawnoÊcià oraz
uzyskanie przez nie wi´kszej samodzielnoÊci i zarad-
noÊci ˝yciowej.

W ramach naszych dzia∏aƒ bezp∏atnie oferujemy:
� wsparcie indywidualnego trenera pracy, doradcy za-

wodowego i psychologa, 
� treningi i warsztaty kszta∏tujàce umiej´tnoÊci potrzeb-

ne przy szukaniu oraz utrzymaniu pracy,
� pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych,
� poszukiwanie odpowiedniego stanowiska na otwar-

tym rynku pracy zgodnie z indywidualnymi prefer-
encjami i mo˝liwoÊciami danej osoby,

� spotkania w „Klubie Pracownika”.

Projekt Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepe∏no-
sprawnych skierowany jest do mieszkaƒców Wojewódz-
twa Ma∏opolskiego, posiadajàcych orzeczenie o niepe∏no-
sprawnoÊci oraz opini´ psychologicznà potwierdzajàcà
upoÊledzenie umys∏owe lub pogranicze normy intelek-
tualnej.

Kontakt:
Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepe∏nosprawnych
30-002 Kraków, ul. Pràdnicka 10, tel. 12 423 39 71
aktywizacja.zawodowa@ognisko.org.pl
godziny otwarcia biura: 8.00-16.00
www.ognisko.org.pl
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ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie Osób Niepe∏no-
sprawnych Ich Rodzin i Przyjació∏ „Ognisko” jest organiza-
cjà pozarzàdowà, która od 1992 roku dzia∏a wspierajàc
doros∏e osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà 
w zakresie terapii, rehabilitacji i aktywizacji spo∏ecznej.
W 2005 roku uzyskaliÊmy status organizacji po˝ytku
publicznego, a w grudniu 2007 roku „Ognisko” otrzy-
ma∏o z ràk Marsza∏ka Województwa Ma∏opolskiego
wyró˝nienie w konkursie „Kryszta∏y Soli” dla najlepszych
organizacji prowadzàcych dzia∏alnoÊç po˝ytku pub-
licznego. Priorytetem ChSON „Ognisko” jest ciàg∏e pod-
noszenie jakoÊci oferowanych us∏ug co realizowane jest
poprzez wdro˝ony w 2006 roku system zarzàdzania
jakoÊcià zgodny z normà ISO 9001:2008.

Od kilku lat zajmujemy si´ aktywizacjà  zawodowà
przygotowujàc osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektual-
nà do zatrudnienia i wprowadzajàc je na otwarty rynek
pracy. Dzi´ki naszemu wsparciu ponad 30 osób podj´∏o
prac´ zawodowà uzyskujàc w ten sposób szans´ na
godne i samodzielne ˝ycie.

W styczniu 2010 roku rozpocz´liÊmy realizacj´ projek-
tu „Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepe∏nospraw-
nych” finansowanego ze Êrodków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego –
Program Operacyjny Kapita∏ Ludzki (Priorytet VII,
Poddzia∏anie 7.2.1). 

W ramach naszych dzia∏aƒ oferujemy kompleksowe
wsparcie osób z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà w
procesie integracji spo∏ecznej i zawodowej.

Szczegó∏owe informacje na temat Programu Operacyjnego
Kapita∏ Ludzki znaleêç mo˝na na stronie: www.efs.gov.pl
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