
 
 

Informacje o podmiotach planowanych do zapoznania podczas wizyty studyjnej w Austrii w ramach projektu  

„Sami Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” 

 

 

L.p. Podmiot Informacje o podmiocie 

1. 

Fonds Soziales Wien  

miejscowość: Wiedeń 

adres: Guglgasse 7-9, 1030 Wiedeń 

Fundusz Opieki Społecznej (FSW) jest jednostką miejska zapewniającą opiekę i 

wsparcie osobom niepełnosprawnym, bezdomnym i uchodźcom na terenie całego 

Wiednia. Swoim zasięgiem obejmuje 180 organizacji partnerskich. Dzieli się on na 

trzy Departamenty: Pielęgnacji i Opieki, Wspierania Życia, Departament Osób 

Niepełnosprawnych, Mobilności i Poradnictwa.  

Adres www:  https://www.fsw.at/   

 

2. 

Öerreichischsches Hilfwerk für Taubblinde und 

hochgradig Hör- und Sehbehinderte 

(ÖHTB) 

miejscowość: Wiedeń 

adres:  Humboldtplatz 6, 1100 Wiedeń 

Organizacja non-profit realizująca działania dedykowane osobom z 

niepełnosprawnością na terenie Wiednia, w tym osobom z niepełnosprawnością 

sprzężoną, z niepełnosprawnością intelektualną,  a także osobom z zaburzeniami 

psychicznymi, w szczególności w kontekście częściowo wspomaganego życia, 

zapewniając mieszkania o charakterze treningowym i wspomaganym.  

Adres www:  http://www.oehtb.at/  

 

3. 

Auftakt GmbH 

miejscowość: Wiedeń 

adres:  Dietrichgasse 48, 1030 Wiedeń 

Organizacja non-profit, która oferuje usługi osobom z niepełnosprawnością 

sprzężoną, osobom chorującym psychicznie oraz osobom, które przebywały w 

szpitalu przez długi czas lub w różnych instytucjach i mają trudności ze 

znalezieniem miejsca do pomocy. W swojej ofercie posiada wspólne i pojedyncze 

mieszkania przy pełnej asyście personelu, a także udziela pomocy w formie 

częściowo wspomaganego życia we własnym mieszkaniu. 

Adres www:  https://www.auftakt-gmbh.at/ 
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4. 

Gemeinwesenintegration und Normalisierung (GIN) 

miejscowość: Wiedeń  

Dresdnerstr. 68, Top 2/3, 1200 Wiedeń 

GIN jako stowarzyszenie, oferuje pomoc i wsparcie dla osób z 

niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną w mieszkaniach wspomaganych, 

jak i we własnych domach klientów. Realizuje również szereg innych działań m.in. 

warsztaty, terapie zajęciowe, poradnictwo specjalistyczne. 

Adres www:  https://www.gin.at/  

 

5. 

Jugend am Werk (Jugend am Werk)   

miejscowość: Wiedeń 

adres:   Thaliastraße 85, 1160 Wiedeń 

JAW oferuje osobom z trudnościami w uczeniu się i z niepełnosprawnościami 

program szkoleń zawodowych oraz mieszkania wspomagane, w których osoby te  

(pod opieką personelu) - utrwalają swoje nowo nabyte umiejętności. 

Celem stowarzyszenia jest wspieranie ludzi w taki sposób, aby w przyszłości mogli 

prowadzić samodzielnie, niezależne i satysfakcjonujące życie. Organizacja 

podkreśla, że w drodze do stanowienia szczególnego znaczenia nabiera 

aktywizacja zawodowa.  

Adres www :   https://www.jaw.at/  

 

6. 

KoMiT GmbH 

miejscowość: Wiedeń 

adres: Wattgasse 48, 1170 Wiedeń 

Organizacja non-profit oferującą pomoc osobom z niepełnosprawnością i 

chorującym psychicznie w zakresie pełnego i częściowo wspomaganego życia od 

w pełni wspieranych wspólnot mieszkalnych do godzinowego wsparcia we 

własnym domu. Wyróżnia się tu pieć typów wsparcia:  grupy mieszkalne, wsparcie 

w swoim własnym mieszkaniu:, mieszkania treningowe, terapeutyczne programy 

treningowe oraz  zajecia  aktywizujace organizowane podczas weekendów. 

Adres www:  http://www.komit.at/  
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