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Ognisko „Bródno” 

Przenośna pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących jest dostępna 

na miejscu po wcześniejszym złożeniu wniosku. 

Tłumacz polskiego języka migowego jest dostępny na miejscu po 

wcześniejszym złożeniu wniosku. 

Tłumacz polskiego języka migowego jest dostępny online. 
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Czym jest Ognisko „Bródno” 

Ognisko „Bródno” to miejsce spotkań dzieci 

i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz ich rodziców. 

W Ognisku Bródno znajduje się również Klub 

Malucha dla dzieci o 0 do 5 lat oraz ich mam. 

Do Ogniska „Bródno” przychodzą zazwyczaj dzieci z Warszawy 

z dzielnicy Targówek. 

Czym zajmuje się Ognisko „Bródno” 

• Ognisko Bródno pomaga dzieciom i młodzieży w nauce 

i w odrabianiu lekcji. 

• W Ognisku Bródno dzieci i młodzież bawią się i rozwijają swoje 

umiejętności społeczne. 

Na przykład uczą się jak poprawnie rozmawiać z innymi. 

• W Ognisku Bródno dzieci i młodzież biorą udział w ciekawych 

zajęciach. 

Takie zajęcia to na przykład zajęcia ze śpiewu, aktorstwa 

lub malarstwa. 

Jakie sprawy możesz u nas załatwić 

• Możesz zapisać swoje dziecko do Ogniska 

Bródno. 

• Możesz zapisać swoje dziecko do Klubu 

Malucha. 
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• Możesz brać udział w zajęciach, które organizuje Ognisko 

Bródno. 

• Możesz spotkać się z innymi rodzicami i ich dziećmi w Klubie 

Malucha oraz ciekawie spędzić czas. 

• Możesz otrzymać pomoc w wychowaniu dziecka. 

• Możesz odbyć u nas staż lub praktykę. 

• Możesz zostać naszym wolontariuszem i pomagać naszym 

podopiecznym. 

Adres 

ul. Suwalska 11 

03-252 Warszawa 

Wskazówki dojazdu: 

• Najbliższy przystanek autobusowy: Toruńska 

• Najbliższy przystanek tramwajowy: Toruńska 

• Najbliższy przystanek metra: Bródno 

Kontakt 

• Numer telefonu: 574 405 628 

Na ten numer możesz wysłać wiadomość SMS. 

• Adres mailowy: 

spotbordno@rodzinnawarszawa.pl 
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Godziny otwarcia 

• W poniedziałek i piątek Ognisko Bródno jest 

otwarte od godziny 10:00 do 19:00. 

• Od wtorku do czwartku Ognisko Bródno jest 

otwarte od godziny 9:00 do 19:00. 

• W weekend Ognisko Bródno jest zamknięte. 

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami: 

sprawdź deklarację dostępności 

Ogniska Bródno 
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