Doradcy Podatkowi Niepe≥nosprawnym
Wydzia≥ Zdrowia i Polityki Spo≥ecznej uczestniczy we wspólnej akcji informacyjnej ,,Doradcy Podatkowi Niepe≥nosprawnym”, którπ organizuje
we wspó≥pracy z Samorzπdem Doradców Podatkowych – Oddzia≥em Œlπskim. Doradcy podatkowi sπ do dyspozycji osób niepe≥nosprawnych
zainteresowanych uzyskaniem wyczerpujπcych bezp≥atnych informacji z zakresu prawa podatkowego o przys≥ugujπcych im ulgach
czy te¿ uprawnieniach podatkowych. Akcja informacyjna budzi ogromne zainteresowanie, z roku na rok przybywa liczba osób chcπcych korzystaæ
z tej bezp≥atnej formy wsparcia.

Œlπskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepe≥nosprawnych
Tego typu imprezy stwarzajπ doskona≥π okazjê do pokazania czêsto ukrytych talentów, sprawnoœci fizycznej, drzemiπcego potencja≥u czy te¿ pe≥niπ
rolê edukacyjnπ dla postrzegania samych osób niepe≥nosprawnych. Pokazujπ, ¿e jak wszyscy ludzie, równie¿ ta szczególna grupa posiada swoje
potrzeby i nie chce byæ bierna. Zamys≥em organizatorów zawodów jest przede wszystkim dπ¿enie do g≥êbszej integracji œrodowisk osób
niepe≥nosprawnych, jak i propagowanie aktywnoœci sportowo-ruchowej jako jednej z wa¿nych form rehabilitacji spo≥ecznej.

Miêdzynarodowy Dzieñ Osoby Niepe≥nosprawnej
„Jeœli pomagaæ, to wspólnie” - pod takim has≥em przebiegajπ obchody Miêdzynarodowego Dnia Osoby Niepe≥nosprawnej w Bibliotece Œlπskiej,
jest to okazja do spotkania, integracji i dyskusji o problemach osób niepe≥nosprawnych w ka¿dym z aspektów ¿ycia spo≥ecznego. Obchody majπ
s≥u¿yæ zwiêkszeniu œwiadomoœci korzyœci p≥ynπcych z integracji osób niepe≥nosprawnych we wszystkich obszarach ¿ycia spo≥ecznego, politycznego,
gospodarczego i kulturalnego. Miêdzynarodowy Dzieñ Osoby Niepe≥nosprawnej ustanowiony zosta≥ w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne
Organizacji Narodów Zjednoczonych. „(…) Staramy siê robiæ ró¿nego typu spotkania i imprezy skierowane do osób niepe≥nosprawnych. Planowane
obchody to swego rodzaju dzieñ otwarty, mnóstwo informacji, ró¿nego rodzaju porad zwiπzanych ze zdrowiem, podatkami, rehabilitacjπ
czy sytuacjπ osób niepe≥nosprawnych na rynku pracy. Chcemy, aby to by≥y cykliczne spotkania, by ka¿dego roku coraz wiêcej osób w nich
uczestniczy≥o, wychodzi≥o z domu i dowiadywa≥o siê o mo¿liwoœciach i perspektywach zwiπzanych z rozwojem zawodowym (…)" - Barbara Daniel,
dyrektor Wydzia≥u Zdrowia i Polityki Spo≥ecznej Urzêdu Marsza≥kowskiego Województwa Œlπskiego.

Zakład oferuje różnorodne usługi:
w dziale restauracyjno-gościnnym,
pralniczo - maglowniczym,
gospodarczo – konserwatorskim.

W ofercie Restauracji “Świetlik” Zakład proponuje oprawę
gastronomiczną szkoleń, imprez okolicznościowych, wesel
wraz z udostępnieniem pokoi gościnnych i apartamentu
dla nowożeńców.
Istnieje możliwość
skorzystania
z zamówień gastronomicznych w formie cateringu i obiadów
w abonamencie. Różnorodność i wykwintność serwowanych
potraw sprawia, że klienci doznają subtelnych wrażeń
smakowych.

Nowoczesna technologia oraz środki chemiczne stosowane
w pralni BRYZA przy Zakładzie zapewniają klientom
pachnącą świeżością, idealnie wyprasowaną garderobę
i galanterię dekoracyjną oraz użytkową.

Ważnym elementem działalności Zakładu jest świadczenie
usług porządkowych w zakresie dbania o czystość posesji
i budynków.

Zakład Aktywności Zawodowej
przy Bytomskim Stowarzyszeniu Pomocy
Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

ul. Strzelców Bytomskich 131 b, 41-914 Bytom
tel. 32 718 69 76
www.zazbytom.pl
e-mail: wtz-zaz@o2.pl

W Zakładzie wykorzystywane są trzy zasadnicze techniki
drukarstwa – sitodruk, offset oraz druk cyfrowy.
Zastosowane techniki introligatorskiej w połączeniu z parkiem
maszynowym introligatorni pozwalają na profesjonalną realizację
wszystkich poligraficznych zleceń.
Zakład przewiduje realizacje tzw. „zleceń od jednego egzemplarza”
w nomenklaturze poligraficznej oznacza to, że Zakład nie narzuca
klientowi minimalnego opłacalnego nakładu zlecenia, które ten
może złożyć. Jednocześnie klient ma możliwość uczestniczenia
w poszczególnych procesach drukarskich, co eliminuje potencjalne
błędy, a chodzi głównie o druki o szczególnym znaczeniu,
unikatowe, prestiżowe lub wykonywane tradycyjnymi, ręcznymi
technikami. Jest to również propozycja dla klientów oczekujących
szczególnych walorów artystycznych i estetycznych druków.
Istnieje możliwość druku w większych formatach.
W ofercie zakładu znajdą Państwo szeroką ofertę produktów:
katalogi, foldery, książki, czasopisma, plakaty, zaproszenia,
pocztówki, teczki, naklejki, bloczki, wizytówki, ulotki, firmówki,
kalendarze i wiele innych prac.
W ramach działalności drukarskiej wykonywane są usługi druku
na nowoczesnych maszynach offsetowych oraz cyfrowych.

ZAKŁAD INTROLIGATORSKO-DRUKARSKI
W BIELSKU-BIAŁEJ

ul. S. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała
tel. /fax 33 496 52 19
www.poligrafia.bielsko.pl
e-mail: dtp1@poligrafia.bielsko.pl

Zakład Introligatorsko - Drukarski w Bielsku-Białej posiada profil
produkcyjno-usługowy, w jego strukturze działa: pracownia
introligatorska, pracownia drukarska oraz pracownia składu
komputerowego.
Pracownia Introligatorska:
produkcja wszelkiego rodzaju opakowań z papieru i tektury,
profesjonalne usługi introligatorskie dla biur oraz agencji
reklamowych, produkcja kartek, zaproszeń okolicznościowych,
klejenie, szycie, nacinanie, składkowanie, oprawianie, foliowanie,
laminowanie wydrukowanych materiałów, zlecenia nietypowe –
np.: fotoalbumy, złocenie, oprawianie, produkcja etykiet
kalendarzy.
Pracownia drukarska:
druk materiałów biurowych: wizytówek, papierów firmowych,
folderów reklamowych, zawieszek, teczek reklamowych, druk
akcydensów, książek, czasopism, gazet, druki prestiżowe –
dyplomy, certyfikaty, bilety, druki ścisłego zarachowania,
personalizacja wydruków.
Pracownia studia komputerowego:
skład i przygotowanie do druku materiałów powierzonych,
skanowanie i reprodukcje zdjęć oraz grafik, opracowanie graficzne
projektów – profesjonalne przygotowanie do druku, druk
od jednego egzemplarza dla klientów zewnętrznych.

Zakład Aktywności Zawodowej “GRILL”

ul. Gliwicka 366 , 43–190 Mikołów–Borowa Wieś
tel./fax 32 238 60 21, 322 53 35
www.osrodek.borowa-wies.pl
e–mail: osrodek@borowawies.pl

Zakład działa w zakresie usług gastronomicznych i pralniczych.
Na potrzeby prowadzenia usług cateringowych przeznaczono
pomieszczenia kuchni, jadalni oraz sali bankietowej mogącej
pomieścić blisko 100 osób. Kuchnia jako miejsce przygotowywania
posiłków spełnia wszystkie wymagane standardy sanitarne,
a jej nowoczesny układ logistyczny przystosowany jest dla osób
niepełnosprawnych. Kuchnia prócz obsługi żywieniowej mieszkańców
domu pomocy społecznej, prowadzi również usługi cateringowe.
W ramach cateringu obsługuje przyjęcia okolicznościowe (urodziny,
rocznice, komunie i inne uroczystości), imprezy plenerowe (pikniki,
zawody, spotkania integracyjne).
W celu prowadzenia usług pralniczych przeznaczono pomieszczenia
pralni wraz z wyposażeniem w wymagany sprzęt zapewniający moce
przerobowe do 6 tys. kg na miesiąc. Pralnia wraz z suszarnią spełnia
wszystkie wymagane standardy sanitarne zapewniające niemieszanie
czystego i brudnego asortymentu. Pralnia oraz suszarnia wyposażona
jest w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt. Zakład przyjmuje zlecenia
od indywidualnych klientów jak i dużych kontrahentów, takich jak
restauracje i przychodnie. Stara się też zaspokoić potrzeby każdego
klienta i sprostać jego oczekiwaniom.

Profil działalności gospodarczej Zakładu
nie jest przypadkowy, gdyż został oparty
na posiadanym przez Ośrodek gospodarstwie
rolnym. Składa się ono z 2 zasadniczych
obiektów inwentarskich (tj. obora dla krów
mlecznych oraz obora dla młodzieży i opasów,
a także boksy dla koni) oraz budynku
s o c j a l n o - p o m o c n i c z e g o, a r e a ł u p ó l
uprawnych i łąk, a także warzywniaka, sadu
krzewów owocowych oraz szkółki drzew
i krzewów ozdobnych.
Produkcja rolna w Zakładzie Aktywności
Zawodowej wygląda następująco:
1. Hodowla bydła mlecznego i opasowego
kształtuje się na poziomie 18 krów mlecznych,
11 opasów i 30 szt. młodzieży (jałówki,
byczki),
2. Uprawa polowa (głównie zboża, rzepak,
kukurydza, ziemniaki oraz mieszanki traw
i zbóż na paszę kiszonkową i suchą dla bydła) obecnie ponad 60 ha.
3. Uprawa warzyw i owoców na areale 2 arów
w tym 4 tunele foliowe.
Działy kształtują się następująco:
- dział hodowli bydła mlecznego;
- dział hodowli bydła opasowego;
- dział upraw polowych;
-dział ogrodniczy;
-dział sprzedaży;
-dział pomocniczy;
-dział administracyjny.

Pracownicy działów produkcji roślinnej kompleksowo zajmują się uprawą warzyw od momentu przygotowania gruntu pod zasiew do produktu
gotowego do sprzedaży. Od roku 2014 istnieje punkt sprzedaży produktów. Mieści się on przed głównym wejściem do Ośrodka dla Osób
Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże, dlatego każdy ma do niego bezpośredni dostęp. Sklepik obsługują pracownicy Zakładu, którzy zostali
kompleksowo przeszkoleni w tym kierunku i którzy świetnie odnaleźli się w roli sprzedawców, a konieczność obsługi klienta, wagi i kasy fiskalnej
pozwoliła im zdobyć nowe doświadczenia. W okresie zimowym ergoterapeuci przygotowują specjalne szkolenia w formie warsztatów, których
efektem jest zimowo-wiosenna produkcja sadzonek warzyw, które wiosną zostają zasadzone w tunelach foliowych. W tunelach foliowych wiosną
uprawiane są nowalijki: rzodkiewki, sałaty, szczypiorek, koperek, pietruszka, botwinka, kalarepa, szpinak a także pomidory, papryka i ogórki.
We wszystkich tunelach został zainstalowany system kropelkowego nawadniania.
Pod uprawę warzyw przeznaczono również część pola, na którym wysiewa się: marchewkę, pietruszkę, buraki, cebulę, szczypior, koperek,
rzodkiewkę, fasolkę szparagową, bób, groszek, cukinię i kabaczki oraz wysadzono cebulę z dymki. Ponadto wysadza się wyhodowane sadzonki
sałaty, kalarepy, poru, kapusty, selera. Oprócz tego na rozsadniku wysiewane zostają nasiona warzyw, które wymagają pikowania: sałata, kalarepa,
por, kalafior, szczypiorek oraz nasiona kwiatów aksamitek oraz astrów. Na poszczególnych zagonach umieszczane są tabliczki informacyjne z nazwą
wysianego warzywa.
Truskawki są uprawiane na czarnej agrowłókninie w celu ograniczenia wzrostu chwastów, szybszego dojrzewania owoców oraz zminimalizowania
zapiaszczenia owoców. Pozostawiono również zagon na tzw. matecznik w celu uzyskania kolejnych sadzonek truskawek. Zakład posiada również
mały sad owocowy, w którym uprawiane są porzeczki oraz agrest.
Warzywa i owoce uprawiane są na naturalnych nawozach.
Stałym odbiorcą warzyw i mleka jest ZAZ GRILL, który przygotowuje posiłki dla mieszkańców tutejszego Ośrodka. Ponadto wyprodukowane mleko
oddawane jest do mleczarni a zboża sprzedawane do przetwórni paszowych oraz ferm.

Zakład Aktywności Zawodowej Ośrodka
dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże

ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów - Borowa Wieś
tel. 32 322 53 35, fax 32 238 60 21
www.borowa-wies.pl
e-mail: zaz.biuro@borowa-wies.pl
Zakład działa w oparciu o gospodarstwo rolne oraz ogrodnicze.
Dysponuje areałem o wielkości ok. 100 ha z czego ok. 90 ha to grunty orne,
a 10 ha to tereny zielone. Zakład podzielony jest na 6 działów: hodowli bydła
mlecznego, hodowli bydła opasowego, ogrodniczy, upraw polowych,
administracyjny i dział pomocniczy.
Produkcja roślinna obejmuje następujące działy:
- uprawa polowa (głównie rośliny zbożowe, okopowe),
- uprawa warzyw, ziół i kwiatów (uprawa w tunelach foliowych i w gruncie),
- uprawa sadownicza (porzeczki, agresty, maliny, borówki),
- produkcja drzew i krzewów ozdobnych,
- plantacja truskawek.
Produkcja zwierzęca obejmuje działy:
- hodowla bydła mlecznego,
- hodowla bydła opasowego,
- hodowla koni.

Działalność zakładu skupia się na usługach oraz produkcji,
a w szczególności na:
- produkcji drewna kominkowego oraz rozpałkowego,
- produkcji mebli, m. in. szafek kufrów, stolików,
- produkcji ławek oraz mebli ogrodowych,
- usługach polegających głównie na naprawie i rewitalizacji
starych mebli.

Zakład Stolarski przy Stowarzyszeniu
Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
w Jastrzębiu-Zdroju

ul. Dworcowa 17c, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 476 13 84
www.skpdst.org
e-mail: zazjastrzebie@wp.pl

Caritas Archidiecezji Katowickiej
Zakład Aktywności Zawodowej Św. Marcina

ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice
tel./fax. 32 251 67 22
http://katowice.caritas.pl/zaz-sw-marcin/
e-mail: zazkatowice@caritas.pl

Zakład podzielony jest na działy: administracyjny, sprzątający oraz gastronomiczny.
Zakład świadczy usługi gastronomiczne na potrzeby Domu Księży Emerytów, oraz usługi noclegowe dla gości. Do dyspozycji gości jest 20 pokoi
(40 miejsc noclegowych) w tym: 18 wygodnych i przestronnych pokoi o wysokim standardzie oraz 2 apartamenty. W każdym z pokoi znajduje
się: łazienka, telefon, dostęp do internetu oraz klimatyzacja. Na życzenie klienta Zakład jest w stanie zapewnić pełne wyżywienie.
Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Usytuowany jest w centrum Katowic, blisko Głównego Dworca PKP; do dyspozycji
gości udostępniony jest również bezpieczny, bezpłatny parking.

Ośrodek RehabilitacyjnoSzkoleniowo-Wypoczynkowy „Laliki"

Laliki 365, 43-373 Zwardoń
tel. 609 010 103
www.laliki.com.pl
e-mail: recepcja@laliki.com.pl

Ośrodek pełni funkcję hotelu, centrum
szkoleniowego oraz ośrodka rehabilitacji.
Ze względu na usytuowanie, w pięknej górskiej
miejscowości Laliki, może zaoferować gościom
prawdziwy wypoczynek z dala od zgiełku
i pośpiechu, w wygodnych i przestronnych
pokojach z piękną okolicą w tle.
Wy p o c z y n e k w o ś r o d k u ws p o m a g a ny
jest przez smaczną kuchnię oraz wspaniałą
rehabilitację, gdzie rehabilitanci, masażyści
służą swoją fachowością i pomocą.
Do dyspozycji Gości Ośrodek oddaje łącznie
57 miejsc noclegow ych w 6 pokojach
dwuosobowych, 12 pokojach trzyosobowych
oraz w 3 dwupokojowych apartamentach.

Ośrodek posiada wysoki standard wyposażenia:
2 wewnętrzne windy; szerokie przejścia
oraz ciągi komunikacyjne zapewniające wygodę
w przemieszczaniu się; przestronne wygodne,
pokoje wraz z łazienkami, TV i dostępem
do bezprzewodowego Internetu, 2 sale
szkoleniowe profesjonalnie wyposażone; dostęp
do sali gimnastycznej i boiska sportowego; sprzęt
rekreacyjny (bilard, tenis stołowy, „piłkarzyki”
pr z ystosowane dla osób poruszając ych
się na wózkach); gabinet lekarski, bezpłatny
parking.
Ośrodek specjalizuje się w pobytach grupowych
zapewniając Klientom indywidualne podejście
i dopasowanie oferty do ich potrzeb i możliwości.
Pracownicy są również pomocni przy organizacji
wycieczek po regionie oraz innych różnorodnych
i ciekawych form spędzenia czasu wolnego.

Jadalnia jest usytuowana na terenie Ośrodka, gwarantuje smaczne i świeże posiłki
(śniadania, obiady, kolacje, serwisy kawowe, catering, kolacje bankietowe, imprezy
okolicznościowe, kolacje-grill i wszelkie inne świadczenia gastronomiczne
na zlecenie klienta) przygotowywane bezpośrednio w kuchni pracującej w systemie
HACCP.

Ośrodek zapewnia obsługę:
- indywidualnych pobytów wypoczynkowych,
- indywidualnych pobytów z rehabilitacją,
- imprez okolicznościowych,
- ognisk,
- zielonych i białych kuligów,
- zorganizowanych pobytów grupowych,
- pobytów szkoleniowych,
- warsztatów szkoleniowych,
- wyjazdów integracyjno-szkoleniowych,
- wyjazdów integracyjnych,
- wycieczek zakładowych,
- pobytów szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
- turnusów rehabilitacyjnych,
- obozów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży
(sportowych, judo, tanecznych, muzycznych, itp.)
- oraz wszelkich innego typu pobytów, których organizacji
sprosta Ośrodek.

Ośrodek dysponuje jednym z najnowocześniejszych w regionie centrum rehabilitacji sportowej
i rehabilitacji narządu ruchu z wszechstronną ofertą zabiegów w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii
oraz masaży. Zapewnia opiekę wykwalifikowanej kadry rehabilitacyjnej. Baza rehabilitacyjna posiada
do dyspozycji:
- specjalistyczny gabinet kinezyterapii,
- specjalistyczny gabinet fizykoterapii,
- specjalistyczny gabinet masażu i terapii manualnej: to miejsce, gdzie w spokoju
i atmosferze relaksu możecie oddać się Państwo zabiegom masażu,
- gabinet hydroterapii: kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych,
- saunę.
Głównym kierunkiem działania Ośrodka jest szeroko pojęta rehabilitacja dysfunkcji narządu ruchu
z wszechstronną ofertą zabiegów w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii oraz masaży.
Zajęcia skierowane są na indywidualną pracę z Pacjentem, co wyróżnia Ośrodek spośród ośrodków
konkurencyjnych.

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Główna 11, 41- 711 Ruda Śląska,
tel. 607 751 423, tel./fax. 32 242 09 15
www.rudzkizaz.pl
e-mail: marketing@rudzkizaz.pl

Rudzki Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 90 pracowników niepełnosprawnych. Większość z nich pracuje w działach usługowych.
Dział usług pralniczych świadczy usługi na najwyższym poziomie, z pełną dezynfekcją i barierą higieniczną przy użyciu atestowanych środków
wysokiej jakości. Wyprane, wymaglowane lub wyprasowane pranie pakowane jest w folię. Zakład zapewnia również własny transport odbieranego
od klientów i dowożonego na miejsce towaru. Jego kontrahentami są przede wszystkim placówki służby zdrowia, firmy i instytucje.
Dział usług szwalniczo-dekoratorskich wyposażony jest w nowoczesne maszyny do szycia i hafciarki. Pracownicy niepełnosprawni zgłębiają tajniki
krawiectwa, poznają obsługę maszyn, czy też techniki hafciarstwa.
Prócz drobnych usług krawieckich i reparacyjnych pracownicy wykonują na zlecenie klienta duże zamówienia, w tym: komplety pościeli, ręczniki
frotte, ściereczki kuchenne, mundurki medyczne, komplety sportowe z polaru, bielizna nocna, alby komunijne itd. Na indywidualne życzenia
artykuły przyozdabia się wybranym haftem.
Integralną częścią szwalni jest dekoratornia. Tu powstają przepiękne stroiki, ekologiczne lale z kompletami ubranek, maskotki, jednorazowe
okolicznościowe kartki, niepowtarzalne ozdoby świąteczne itp. Gotowe wyroby można obejrzeć na stronie internetowej.

Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski
tel. 32 454 60 13
fax. 32 455 14 30
www.zazwodzislaw.pl
e-mail: zazwodzislaw@wp.pl

Dzięki pralni wyposażonej w wysokiej klasy sprzęt Zakład oferuje
kompleksowe usługi pralnicze, z których korzystają m.in.: hotele,
restauracje, placówki medyczne, jak również klienci
indywidualni. Ciągły wzrost zainteresowania usługami
pralniczymi, świadczy o całkowitym zaangażowaniu osób
niepełnosprawnych w wykonywaną sumiennie pracę.
Zakład nie tylko świadczy usługi z zakresu prania wodnego,
maglowania i prasowania, ale dodatkowo poszerzył swoją linię
technologiczną o nowoczesne urządzenia do profesjonalnego,
delikatnego czyszczenia odzieży na mokro typu wet-cleaning.
Zakład oferuje klientom dwa rodzaje usług pralniczych.
Oferta jest podzielona na specjalistyczną pralnię wodną
z barierami higienicznymi oraz pralnię Lagoon typu wet cleaning.
Zakres działalności obejmuje pranie, maglowanie i prasowanie
zarówno bielizny hotelowej (pościel, ręczniki, narzuty na łóżka,
zasłony, firany) jak i gastronomicznej (obrusy, serwety) oraz inny
asortyment wg indywidualnych potrzeb klienta (fartuchy,
szlafroki, podkłady higieniczne, zasłonki prysznicowe, tkaniny
pochodzenia sanitarnego, duże artykuły jak koce, kołdry,
śpiwory, które trudno jest wyprać i wysuszyć w domowych
pralkach). Zakład głównie stawia na wysoką jakość świadczonych
usług, wychodząc z założenia, że najlepszą reklamą jest
zadowolony klient, do którego pracownicy Zakładu zawsze
starają się podejść indywidualnie. Atutem Zakładu jest
kompleksowe wykonanie usługi i dlatego grono jego klientów
systematycznie się poszerza.
W marcu 2014 r. została otwarta nowa część pralni. Nowoczesna
pralnia typu wet-cleaning została przygotowana
z myślą o określonych odbiorcach, a także umożliwiła utworzenie
kolejnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
Wet-cleaning, gwarantuje 100% czystości i świeżości
bez wykorzystania środków chemicznych.
Dzięki delikatnym programom prania, z wykorzystaniem
biodegradujących proszków i mydła oraz sprzętom do obróbki
końcowej, technologia wet-cleaning umożliwia zachowanie
zawsze idealnie świeżych i czystych ubrań. System wodnego
czyszczenia garderoby to najnowocześniejsze rozwiązanie
w dziedzinie czyszczenia odzieży. Nad tradycyjnymi pralniami
chemicznymi ma tę przewagę, że jest całkowicie ekologiczny oraz
nie tylko czyści ubrania, ale również pozbawia je zapachu.
Profesjonalny sprzęt i używane metody są nieosiągalne
w pralkach wykorzystywanych w domu. Funkcja wet-cleaning
idealnie nadaje się do: odzieży lub elementów z wełny, wiskozy,
odzieży sportowej i ubrań przeciwdeszczowych z systemami
membranowymi, kołdry puchowej i wełnianej, zasłon, flag,
strojów wieczorowych, strojów ślubnych, garniturów, garsonek
oraz odzieży ochronnej (straż pożarna, roboty drogowe, itp.).

Zakład Aktywności Zawodowej
Fundacji "Nadzieja-Dzieci"

ul. Hagera 6a , 41-800 Zabrze
tel. 32 375 07 70
fax. 32 271 60 46
www.nadzieja-dzieci.manifo.com
e-mail: fundacja@nadziejadzieci.pl

Zakład świadczy usługi krawieckie, specjalizuje się w szyciu
wielu wyrobów z materiałów własnych jak i powierzonych.
Przyjmuje zlecenie na szycie odzieży roboczej, sportowej, itp.
również w nietypowych rozmiarach przy czym oferuje
atrakcyjne ceny jak i możliwość ich negocjacji.
Zakład prowadzi również działalność w zakresie usług
poligraficznych i introligatorskich. Bogate wyposażenie
w nowoczesne maszyny i urządzenia pozwala na szeroki
wachlarz zamówień. Zakład świadczy następujące usługi
w zakresie prac poligraficznych i introligatorskich:
- falcowanie proste lub złożone,
- falcowanie okienkowe „w ołtarzyk",
- falcowanie ulotek do wymiarów 20x40 mm,
- wykonanie mikroperforacji 17, 25, 52 TPI (zębów na cal),
- zszywanie zszywkami zwykłymi lub oczkowymi,
- zbieranie składek (leg) lub kalendarii (pojedyncze kartki),
- klejenie klejem na gorąco, EVA, PUR,
- sztancowanie - wykrawanie,
- bigowanie na maszynie bigującej,
- wiercenie otworów w papierze i kartonie,
- spiralowanie,
- wykrawanie i klejenie kartonów z tektury falistej,
- insertowanie,
- zaokrąglanie grzbietów w blokach do oprawy twardej,
- zawieszanie bloków w okładki do oprawy twardej,
- wypalanie rowków w gotowej oprawie twardej.

Zakład Aktywności Zawodowej
Zakład Produkcyjno – Usługowy „Wspólna Pasja”

ul. Bażancia 40, 44-240 Żory
tel. 32 435 80 04, fax 32 435 80 04 wew. 22
www.wspolnapasja.org
e-mail: zaz@wspolnapasja.org
wspolna_pasja@neostrada.pl
Działalność gospodarcza Zakładu realizowana jest poprzez
świadczenie usług dla klientów indywidualnych i zbiorowych
i przedstawia się w sposób następujący:
• Działalność szkoleniowa w zakresie realizacji wszelkiego rodzaju
szkoleń i kurso–konferencji, w oparciu o posiadany wpis do rejestru
instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.
• Działalność w zakresie monitoringu i pilnowania realizowana
w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miejską Żory
i Komendą Miejską Policji w Żorach. Niepełnosprawni pracownicy
Zakładu, realizują całodobową obsługę monitoringu miejskiego.
• Działalność w zakresie opieki nad osobami starszymi
i zależnymi oparta na ścisłej współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej i Gminą Miejską Żory, prowadzenie Dziennego
Domu „Senior – WIGOR”.
• Usługi transportowo – przewozowe towarów i osób, w tym osób
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Pracownia ogrodniczo – stolarska realizuje usługi w zakresie
ogrodnictwa, zagospodarowania i utrzymania terenów zielonych
i leśnych, usług porządkowych w tym zakresie, a także stolarstwa
ogrodniczego oraz projektowania, pielęgnacji i zakładania ogrodów
przydomowych. Między innymi w oparciu o podpisane umowy
z Gminą Miejską Żory wykonuje usługę kompleksowego
całorocznego utrzymania dwóch miejskich parków: Staromiejskiego
i Strzelnica oraz Cmentarza Żydowskiego.

Pracownia rehabilitacyjna wykonuje zabiegi w zakresie
kinezyterapii, fizykoterapii, masażu leczniczego i rehabilitacyjnego,
ćwiczeń ogólnokondycyjnych i gimnastyki dla pracowników Zakładu,
a także dla wszystkich zainteresowanych klientów zewnętrznych.

Pracownia gastronomiczna składająca się z :
• Kuchni - produkcja wyrobów kulinarnych w pełnym zakresie i realizacja usług cateringowych. W ramach tej działalności realizowane są cykliczne
zlecenia cateringowe dla jednostek miejskich w tym m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. zo.o., Miejskiego Ośrodka Kultury, Komendy Miejskiej Policji w Żorach, Państwowej Straży Pożarnej, ale także dla Urzędu Miejskiego w Żorach,
dla którego obsługuje ważne dla promocji Miasta imprezy np. doroczną nagrodę "PHOENIX SARIENSIS" czy pokaz mody "Żory Be Fashion" itp.
W oparciu o podpisane umowy realizuje także całodzienne wyżywienie kilku żorskich przedszkoli i żłobka.
• Sali bankietowej - organizacja imprez okolicznościowych, bankietów, konferencji i szkoleń, a także przyjęć urodzinowych, chrzcin, komunii, wesel
oraz jubileuszy.
• Placu piknikowego - organizacja festynów i pikników na placu otoczonym z trzech stron lasem, pod namiotami z pełną obsługą gastronomiczną
i muzyczno – rozrywkową nawet dla 250 osób. Plac Piknikowy wynajmowany jest na potrzeby imprez firmowych pracowników miejskich jednostek
m.in..„Magistralia”, „Dzień Wodociągowca” itp., realizacji zadań projektowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej np. Otwarty Dzień
Funduszy Europejskich, „Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej”, „Europa Obywatelom”, a także dla celów
integrujących środowiska osób niepełnosprawnych i starszych np.„Niepełnosprawni – Seniorom” czy pikniki żorskich kół emerytów i rencistów itp.
• Baru Mlecznego „Krówka” w Żorach przy ul. Biskupa 40. Bar czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 -19:00
soboty i niedziele w godz. 11:00 - 16:00
Przy Zakładzie działa Stowarzyszenie „Wspólna Pasja”, którego członkami są pracownicy niepełnosprawni i pełnosprawni Zakładu.

Wydarzenia organizowane
przez Wydzia≥ Zdrowia i Polityki Spo≥ecznej
Urzêdu Marsza≥kowskiego Województwa Œlπskiego
na rzecz osób niepe≥nosprawnych
Kiermasz rêkodzie≥a osób niepe≥nosprawnych
Kiermasz organizowany jest w westybulu Gmachu Sejmu Œlπskiego dwa razy w roku, tu¿ przed œwiêtami Wielkanocnymi i Bo¿ego Narodzenia.
Pracownicy zak≥adów aktywnoœci zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajêciowej, mieszkañcy domów pomocy spo≥ecznej, podopieczni
fundacji i stowarzyszeñ prezentujπ przygotowane prace o ró¿nej tematyce. Okolicznoœciowe kartki œwiπteczne, ozdoby, stroiki, serwety, œwiece
ozdobne, witra¿e, to tylko niektóre z asortymentów prezentowane na kiermaszu. Nietuzinkowe pomys≥y i talenty artystyczne osób
z niepe≥nosprawnoœciπ sprawiπ, ¿e ka¿dy z odwiedzajπcych znajduje coœ interesujπcego dla siebie.

Œlπski Piknik Integracyjny Osób Niepe≥nosprawnych
Piknik jest organizowany dla osób z niepe≥nosprawnoœciπ somatycznπ i intelektualnπ, z wadami wzroku i s≥uchu z terenu województwa œlπskiego.
Celem jest wspólne spêdzanie czasu, zaprezentowanie programu artystycznego, wziêcie udzia≥u w zabawach oraz przede wszystkim propagowanie
aktywnoœci spo≥eczno-rehabilitacyjnej w naszym regionie. W spotkaniu uczestniczy du¿a liczba osób, siêgajπca nawet 2 tysiêcy, wœród których
znajdujπ siê m.in. pracownicy zak≥adów aktywnoœci zawodowej, uczestnicy warsztatów terapii zajêciowej, mieszkañcy domów pomocy spo≥ecznej,
uczniowie szkó≥ specjalnych i integracyjnych, podopieczni fundacji i stowarzyszeñ z terenu województwa œlπskiego.

