
Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Tabliczka z nazwą Zakładu Aktywności Zawodowej w Chorzowie, umieszczona na budynku.  

Drzwi z dwoma tabliczkami ‘Salka gastronomiczna’ oraz logo Funduszu z dopiskiem ‘Wyposażenie 

pomieszczenia zostało sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych’ 

Cztery osoby pracują w dużej kuchni. Pani w białym czepku przygotowuje maszynę do pracy.  

Wypowiada się Sonia Kowolik, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Chorzowie.  

10:25 - 19:19 

„Zakład Aktywności Zawodowej został utworzony z ramienia regionalnej Fundacji Pomocy 

Niewidomym w Chorzowie 2 sierpnia 2018 roku. Jesteśmy świeżą jednostką, nową, działamy 

zaledwie 3 miesiące. Posiadamy trzy główne działy: dział monterski, dział gastronomiczny oraz dział 

porządkowy. Posiadamy również pracowników, którzy pracują w administracji. Obecnie dział 

zatrudnienia 22 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym oraz znacznym. 12 osób to są z 

tytułu znacznego, właśnie, większości osób niewidomych, 10 osób z tytułów umiarkowanego, chorób 

psychicznych, psychologicznych oraz autystycznych.” 

Pracownicy przy stole montują części do urządzenia w obecności Tomasza Maruszewskiego, Zastępcy 

Prezesa Zarządu ds. Finansowych PFRON oraz Jana Wrońskiego- Dyrektora Oddziału Śląskiego 

PFRON. 

Wypowiada się Jan Wroński-Dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON: 

1:12 - 1:12  

„Tego typu miejsca przede wszystkim są formą aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Są 

to zakłady, bo tak się nazywają- zakłady aktywności zawodowej. Oprócz tego, że niepełnosprawny 

może tu pracować, zdobywać dodatkowe umiejętności, jest objęty szeroką fazą rehabilitacji 

społecznej. Ideom powoływania tego typu ośrodków jest przygotowywanie niepełnosprawnych 

przede wszystkim na funkcjonowanie na wolnym rynku pracy. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych głównie partycypuje w założeniu, czyli 

przekazuje środki poprzez samorządy wojewódzkie na tworzenie tego typu właśnie zakładów.” 

Ujęcie jak Pani Dyrektor oprowadza Tomasza Maruszewskiego, Zastępcy Prezesa Zarządu ds. 

Finansowych PFRON oraz Jana Wrońskiego- Dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON po placówce.   

Wypowiada się Norbert Galla prezes Regionalnej Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym: 

„My również prowadzimy trzy warsztaty terapii zajęciowej, tu już dofinansowanie-właściwie 

finansowanie jest  prawie, że w całości po stronie Funduszu Rehabilitacji. Kilkanaście lat prowadzimy 

te warsztaty terapii zajęciowej. Przez te wiele, wiele lat nie było żadnych zacięć. Doskonale się 

porozumiewaliśmy zawsze z pracownikami Funduszu. Z naszej strony też dokładaliśmy wszelkich 

starań, żeby to wszystko grało i do tej pory idzie to bardzo dobrze.” 



Widać dużą kuchnię z pracującymi w niej osobami.  

Przygotowują się do wykonywania prac cukierniczych. 


