NASZA NOWA HUTA

Magazyn Informacyjny Rady Dzielnicy XVIII
Nr 8/2015 (502)

25 wrzenia 2015 r.

DZIELNICA WSPIERA NIEPE£NOSPRAWNYCH

Jednym z zadañ Dzielnicy, okrelonym w jej statucie, jest finansowanie programów wspieraj¹cych osoby niepe³nosprawne. Na realizacjê tych programów
dzielnica obligatoryjnie przeznacza co najmniej 5% rodków finansowych bêd¹cych w jej dyspozycji. Osiemnastka czêæ z tych rodków postanowi³a
przekazaæ do dyspozycji organizacji pozarz¹dowych.
Problematyka osób niepe³nosprawnych zawsze by³a i jest niezwykle
wa¿na dla radnych Dzielnicy XVIII.
W sposób szczególny zajmuj¹ siê ni¹
cz³onkowie Komisji Mieszkalnictwa,
Rodziny, Zdrowia i Osób Niepe³nosprawnych. Przewodnicz¹c¹ tej komisji jest Bogumi³a Drabik, za jej cz³onkowie to Ma³gorzata B¹k, Mi³os³awa
Ciê¿ak, Krystyna Frankiewicz, Katarzyna Kapelak-Legut, Stanis³aw Moryc
i Iwona Sewi³o. Podczas comiesiêcznych spotkañ oraz poprzez liczne dzia³ania podejmowane w swojej pracy
cz³onkowie komisji staraj¹ siê poznaæ
rodowisko osób niepe³nosprawnych
oraz wspomagaæ organizacje dzia³aj¹ce na ich rzecz. W roku bie¿¹cym
Rada posz³a krok dalej wychodz¹c
naprzeciw potrzebom osób niepe³nosprawnych oraz postulatom zg³aszanym wielokrotnie w formie pisemnej w
Radzie Dzielnicy przez organizacje
pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na terenie Nowej Huty. Radni postanowili przeznaczyæ rodki finansowe na wsparcie
projektów i dzia³añ podejmowanych
przez te organizacje.  Organizacje
pozarz¹dowe, które s¹ i dzia³aj¹ na
terenie naszej dzielnicy realizuj¹ wiele ciekawych i wartociowych projektów. Zajmuj¹ siê tym od lat i z naszych obserwacji wynika, ¿e wiedz¹ co
robi¹. Postanowilimy wesprzeæ te
dzia³ania finansowo. Nowe inicjatywy
s¹ mo¿liwe dziêki aktywnej pracy
wszystkich cz³onków komisji, za których zaanga¿owanie chcia³abym przy
tej okazji serdecznie podziêkowaæ 
mówi Ma³gorzata B¹k cz³onek Zarz¹du Rady Dzielnicy XVIII, odpowiedzialna za problematykê osób niepe³nosprawnych. Zgodnie z Dzielnicowym programem wspierania osób niepe³nosprawnych wg zapisu w Statucie
zgodnie z par.65 ust.2. Radni Dzielnicy XVIII podjêli stosown¹ uchwa³ê
przeznaczaj¹c na ten cel 75.000 z³ z
zastrze¿eniem, ¿e ka¿da organizacja,
która chcia³a zrealizowaæ swoje zadanie mo¿e staraæ siê o dofinansowanie
do kwoty 7.500 z³. Zasada by³a prosta.
Aby dostaæ pieni¹dze i zrealizowaæ
swoje zadanie ka¿da organizacja lub
stowarzyszenie mia³y przedstawiæ w
Urzêdzie Miasta Krakowa w Referacie
ds. Problematyki Osób Niepe³nosprawnych zakres proponowanego zadania
publicznego.  Do tej pory zosta³o zawartych 6 umów z organizacjami które postanowi³y skorzystaæ z dofinansowania, a 2 umowy s¹ w trakcie procedowania. Umowy zosta³y ju¿ podpisane z nastêpuj¹cymi organizacjami:
Duszpasterskie Stowarzyszenie osób z
Upoledzeniem Umys³owym os. Centrum C 7, Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej GAUDIUM ET SPES os. Hutnicze 5, Krakowska Rada Niepe³nosprawnych os. Albertyñskie 16/3, Towarzystwo Przyjació³ Dzieci os. Wandy 18, Towarzystwo Przyjació³ Dzieci ul. Lenartowicza 14, Oddzia³ Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów os. Albertyñskie

16/3. Czytalimy opisy dzia³añ, które
zostan¹ podjête  to naprawdê wartociowe projekty. Zyskalimy przekonanie, ¿e przekazanie pieniêdzy organizacjom pozarz¹dowym to wietny pomys³, one czêsto s¹ najbli¿ej osób niepe³nosprawnych i wiedz¹ jak ich wesprzeæ  mówi Bogumi³a Drabik przewodnicz¹ca komisji.
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Do dofinansowania zg³oszone zosta³y bardzo ró¿norodne projekty. Wród

opiecznych rozwin¹æ zami³owanie do
aktywnego spêdzania czasu i mam nadziejê ¿e Spartakiada bardzo siê do
tego przyczyni.- mówi Iwona Opaliñska Pe³nomocnik FAR, która w rozmowie wyznaje równie¿, ¿e gdyby nie
wsparcie Rady Dzielnicy impreza nie
mog³aby siê odbyæ.
Kolejna ciekawa inicjatywa to Krakowskie Spotkania Artystyczne Gaudium, których organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes. Ta impreza daje mo¿liwoæ zaprezentowania swoich talentów
osobom niepe³nosprawnym na scenie,
w galerii oraz w tañcu towarzyskim.
Wszystkie trzy formy ciesz¹ siê du¿ym
zainteresowaniem. Sama impreza trwa

M³odzi niepe³nosprawni sportowcy na treningu.
nich znalaz³y siê zarówno imprezy
sportowe jak i kulturalne, wydarzenia
których odbiorcami bêd¹ osoby starsze, a tak¿e m³odzie¿ i dzieci.
Na uwagê zas³uguje projekt Fundacji
Aktywnej Rehabilitacji Ma³opolska
Spartakiada Aktywnej Rehabilitacji. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji jest
organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹
dla ludzi po urazie rdzenia krêgowego
poruszaj¹cych siê na wózku inwalidzkim. W chwili obecnej realizujemy projekty maj¹ce na celu usprawnienie i
aktywizowanie naszych beneficjentów.
Najwiêkszym naszym projektem jest
Kompleksowa aktywizacja spo³eczna
dzieci w wieku 4-16 lat poruszaj¹cych
siê na wózku inwalidzkim. W ramach
tego projektu prowadzimy zajêcia dla
dzieci ucz¹c bezpiecznego poruszania
siê na wózku inwalidzkim, oraz wiêkszej samodzielnoci. Mamy mo¿liwoæ
realizowania zajêæ kulturalno - owiatowych oraz zajêæ sportowych. Organizujemy tak¿e Igrzyska w COS Spa³a
gdzie mali uczestnicy z ro¿nych województw maj¹ mo¿liwoæ wzi¹æ udzia³
w rywalizacji sportowej. Dla dzieci z
Ma³opolski zorganizowalimy wiêto
Dyni w tym dniu ka¿dy móg³ sprawdziæ siê w 8 dyscyplinach i sam oceniæ swoj¹ sprawnoæ. W tym roku
dziêki pomocy Dzielnicy XVIII zorganizujemy Ma³opolsk¹ Spartakiadê Aktywnej Rehabilitacji. Dzieñ spêdzimy
bardzo aktywnie; zaczniemy rywalizacj¹ w bocciê, potem strzelanie ze rutówki, strzelanie z ³uku, cross, minimaraton, rzut do celu. Dzieñ zakoñczymy
mi³ym akcentem wrêczenia dyplomów i
nagród. Staramy siê w naszych pod-

3 dni, natomiast osoby niepe³nosprawne przygotowuj¹ siê do niej, w ramach
Warsztatów Terapii Zajêciowej, przez
ca³y rok. Mo¿liwoæ zaprezentowania
swoich umiejêtnoci przez szersz¹ publicznoci¹ jest dla tych osób niezwykle nobilituj¹ca. Forma konkursu z
profesjonalnym jury pozwala kszta³towaæ umiejêtnoci spo³eczne, uczy radziæ sobie w ¿yciowych sytuacjach. 
Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej
Gaudium et Spes w Krakowie, w roku
2015, otrzyma³o dofinansowanie do

Ma³gorzata B¹k
organizowanych cyklicznie Krakowskich Spotkañ Artystycznych Gaudium.
Kwota, któr¹ otrzymalimy, 7 500z³ to
znaczne wzmocnienie przez Zarz¹d
Dzielnicy XVIII bud¿etu Spotkañ. S¹
one znakomitym miejscem prezentacji
twórczoci artystycznej niepe³nosprawnych. Impreza ma charakter konkursu
i obejmuje 3 kategorie: sceniczn¹, plastyczn¹ i taneczn¹.  mówi Tadeusz
Skiba Prezes Stowarzyszenia. Warto
zaznaczyæ, ¿e frekwencja podczas spotkañ, zarówno na scenie jak i na widowni, jest od wielu lat bardzo wysoka.
Wród dofinansowanych projektów
znalaz³ siê równie¿ XX Jubileuszowy
Przegl¹d Amatorskich Zespo³ów Artystycznych Seniorów. Celem tego przegl¹du jest aktywizowanie osób starszych i niepe³nosprawnych. Corocznie
w przegl¹dzie bierze udzia³ oko³o 250
artystów, ca³a sala w NCK jest wype³niona przez widzów. Przegl¹d trwa
ca³y dzieñ. -Na scenie mo¿na zobaczyæ
praktycznie wszelkie formy, mamy kabaret, oraz zespo³y wokalne. Zespo³y
licz¹ od 8 do 18 cz³onków. Pierwszy
raz w tym roku dostalimy wsparcie
Rady Dzielnicy  dziêki temu mo¿emy
zorganizowaæ jubileuszowy przegl¹d.
Warto zaznaczyæ, ¿e dzia³alnoæ artystyczna w amatorskich zespo³ach artystycznych ³agodzi w znacznym stopniu
negatywne skutki osamotnienia u osób
starszych i niepe³nosprawnych. Bycie

Bogumi³a Drabik
Jest osob¹ dynamiczn¹. Celem jej
dzia³añ jest wspieranie inicjatyw pozytywnie zmieniaj¹cych otoczenie naszej
dzielnicy. Swoj¹ uwagê szczególnie
powiêca osobom w trudnej sytuacji
spo³ecznej oraz osobom dotkniêtym
niepe³nosprawnoci¹. Promuje postawy
prozdrowotne, zabiega o likwidowanie
barier architektonicznych. Mandat Radnej Dzielnicy XVIII sprawuje po raz
pierwszy reprezentuj¹c mieszkañców
osiedli Hutniczego i Ogrodowego.
Obecnie kieruje komisj¹ mieszkalnictwa, rodzin, zdrowia i osób niepe³nosprawnych.
cz³onkiem zespo³u, odpowiedzialnoæ
za wystêp to powód by wyjæ z domu,
spotkaæ siê z ludmi.  mówi Miros³awa Mita przewodnicz¹ca Rejonowego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów, który jest organizatorem
przegl¹du.
 Jak widaæ tego typu wsparcie finansowe jest niezwykle potrzebne, w
zwi¹zku z tak du¿ym odzewem planujemy podobne wsparcie dla organizacji pozarz¹dowych w kolejnych latach
 mówi Stanis³aw Moryc przewodnicz¹cy rady.

Seniorzy na scenie.
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