
STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO ”KLUCZ” 

 

Logo tekstu łatwego do czytania i rozumienia:  
głowa nad otwartą książką i podniesiony 

w górę kciuk w geście OK 

 

 

Widok budynku, w którym siedzibę ma Stowarzyszenie  

(widok od ulicy Źródlanej) 

 



Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego „KLUCZ” zostało założone w 2003 roku przez 

przedstawicieli jednostek pomocy społecznej z powiatów: olkuskiego, 

chrzanowskiego, proszowickiego, miechowskiego i zawierciańskiego. 

Stowarzyszenie „KLUCZ” działa głównie w sferze pomocy 

społecznej, przeciwdziała ubóstwu, patologiom i wykluczeniu 

społecznemu, prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę 

środowiskową, wspiera instytucje, organizacje i osoby zagrożone 

różnymi dysfunkcjami społecznymi, działa na rzecz zwalczania 

bezrobocia oraz aktywnej polityki rynku pracy, promuje ideę 

wolontariatu i integracji europejskiej oraz upowszechnia i promuje 

ekonomię społeczną. 

Od 2005 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Kolbarku dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz 

niepełnosprawnych intelektualnie. 

Stowarzyszenie angażuje się również w akcje społeczne  

i charytatywne, m.in. prowadzi kampanie na rzecz przekazywania 1 % 

z podatku dla osób niepełnosprawnych i chorych potrzebujących 

wsparcia i pomocy. Poprzez szeroką działalność wspiera osoby 

niepełnosprawne, bezrobotne i ubogie, głównie w ramach projektów  

i programów aktywizujących ich społecznie i zawodowo. 

Od 2019 roku  Stowarzyszenie prowadzi projekt „Sami-dzielni” który 

zajmuję się mieszkalnictwem wspomaganym dla osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

 

 

 



Budynek ma dwa wejścia – wejście głowne  

z boku budynku 

 

 

 

Wejście głowne do siedziby Stowarzyszenia  

 

 

 

 

 



Wejście z tyłu budynku z podjazdem dla osób 

na wózku inwalidzkim 

 

 

 

 

 

Wejście z tyłu budynku z podjazdem dla osób na wózki inwalidzkim 

 

 

 

 



W budynku znajduje się winda dla osób z problemami 

poruszania się  

 

 

 

Winda znajduję się po prawej stronie gdy wejdziesz 

wejściem z tyłu budynku 

 

Człowiem na wózku – 

symbol oznaczający 

osobe niepełnosprawną 

 

 



W budynku znajdują się toalety przystosowane  

dla osób niepełnosprawnych  

 

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na poddaszu budynku znajduje się biuro w którym 

oferujemy pomoc w ramach projektów 

aktywizujących osoby niepełnosprawne 

 

 

Biuro projektów  

 

 

 

 

 

 

 



W RAMACH PROJEKTU „SAMI-DZIELNI” 

PROWADZIMY MIESZKANIA CHRONIONE 

 

 

 

  Mieszkanie chronione 

 

 



Stowarzyszenie działa codziennie  

od poniedziału do piątku  

 

              Godziny pracy : 

1. Poniedziałek – 7.30 – 15:30 

2. Wtorek – 7.30 – 15:30 

3. Środa – 7.30 – 15:30 

4. Czwartek - 7.30 – 15:30 

5. Piątek – 7.30 – 15:30 

 

Jeśli chcesz się z nami skontaktować zadzwoń :  

(32) 647 – 80 - 50 

 

wyślij faks: (32) 647 – 80 – 50 

 

lub napisz e-mail : biuro@stowarzyszenie-klucz.pl 

 

Więcej bieżących informacji znajdziesz na Facebook-u :  

https://pl-pl.facebook.com/stowklucz/ 

mailto:biuro@stowarzyszenie-klucz.pl

