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Drodzy Przyjaciele!
Tym razem dowiecie się jakie ważne tematy poruszyliśmy na spotkaniu z Pierwszą Damą, która
odwiedziła nas w zeszły czwartek, jak pomogliśmy Krzysiowi, naszemu stypendyście z
Podkarpacia oraz dlaczego urzędnicy Miasta Katowice muszą rozpatrzyć wniosek Pani Krystyny
o zamianę mieszkania. Zapraszamy do lektury. 

» Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda odwiedziła 3 placówki SPES
Małżonka Prezydenta spotkała się z osobami z niepełnosprawnością, ich rodzicami
oraz pracownikami i wolontariuszami w Katowicach.

Tematyka spotkań dotyczyła m.in. rzecznictwa praw osób najuboższych i znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej. Rodzice osób niepełnosprawnych poruszyli bolesny temat
zabezpieczenia przyszłości ich dorosłych dzieci po śmierci rodziców. 

» Program Pomocy Dzieciom
Odkąd wybudowaliśmy Krzysiowi podjazd dla wózków, mama może wychodzić z nim
samodzielnie na spacery. Dla chłopca, oddychającego przez respirator, to trwała
zmiana.

4-osobowa rodzina mieszka w małej wiosce na Podkarpaciu w domu z wysokim parterem. Tata
jest górnikiem w kopalni ropy i jedynym żywicielem rodziny. Mamie brakowało sił, aby schodzić
z dzieckiem po schodach. Dzięki Darczyńcom wsparliśmy budowę podjazdu kwotą ponad 11
tys. zł.

» Ośrodek Poradnictwa 
Sąd uznał skargę SPES na decyzję urzędników Miasta Katowice, którzy odmówili
rozpatrzenia wniosku o zamianę mieszkania komunalnego niepełnosprawnej
kobiecie.

Pani Krystyna mieszka w lokalu bez ogrzewania. Przy minus 8ºC woda zamarzała w kranach.
Zdaniem sądu, urzędnicy działali sprzecznie z prawem, bo wymagali spełnienia aż dwóch
kryteriów. Wykazaliśmy w sądzie, że klientka jako osoba niepełnosprawna, spełnia wymogi do
złożenia wniosku. 

w imieniu Stowarzyszenia SPES

Monika Pinkowska
Koordynator Programów
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P.S.1 Czy Twoi Bliscy Seniorzy przekazują 1 procent podatku? Pomóż im wypełnić formularz
PIT-OP. Pobierz formularz z już uzupełnionym KRS 00000 14574 TU lub na stronie: Przekaż
1% podatku. Dziękujemy! 
P.S.2 Newsletter w wersji pdf jest do pobrania na stronie: Newsletter

Dołącz do nas na:

Darowizny dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym 80 1240 2959 1111 0010 2904 3289
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 55 1240 2959 1111 0000 3126 0611

Darowizna online
1% podatku KRS 00000 14574

Dziękujemy :)

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES, ul. Kościuszki 46, 40-048 Katowice, tel. 32 205 38 80, KRS
00000 14574

Jeśli chcesz zmienić, uzupełnić swoje dane klinij w ten link. Jeśli chcesz wypisać się z newslettera możesz to zrobić tu Dodatkowe informację

znajdują się w regulaminie
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