nr 19/256 maj 2012  Tyski Informator Samorządowy

 Dodatek wydawany i finansowany przez Urząd Miasta Tychy  Adres redakcji: al. Niepodległości 49, tel.: 776 39 16, fax: 776 39 48 e-mail: redakcja@umtychy.pl

zdjęcia: Arkadiusz Truszkowski

Mistrzostwa Europy
zakończone
Reprezentacja Czech zwyciężyła w II
Mistrzostwach Europy Prezydentów
i Burmistrzów w Piłce Nożnej, które
od 15 do 18 maja rozgrywane były
w naszym mieście.

W

miniony piątek, na boisku w Paprocanach, w wielkim finale Czesi pokonali Słowaków 4:1. Trzecie miejsce wywalczyli

Włosi.
Przypomnijmy, o Mistrzostwo Europy walczyło 10 drużyn z: Polski (dwa zespoły), Czech, Ukrainy, Włoch, Niemiec, Słowacji, Słowenii, Austrii i Południowego Tyrolu.
Tak kształtuje się klasyfikacja końcowa: 1. Czechy, 2. Słowacja, 3.
Włochy, 4. Niemcy, 5. Polska I, 6. Ukraina, 7. Słowenia, 8. Austria, 9.
Polska II, 10. Południowy Tyrol. 
ES

Opinie
zagranicznych
gości
Petr Weczerek,
Czechy:
Miałem kiedyś dziewczynę
z Polski, była to dobra okazja,
by nauczyć się waszego języka.
Tychy bardzo mi się podobają. Miałem okazję pozwiedzać
trochę miasto. To bardzo dobrze, że jest tu dużo boisk piłkarskich. Moją uwagę zwróciły
również liczne tereny zielone.
Roman Súkenik,
Słowacja:
Jestem pod wrażeniem perfekcyjnej organizacji mistrzostw. Wszystko zostało dopięte na przysłowiowy
ostatni guzik. Wasz prezydent spisał się rewelacyjnie.
Ja i moi koledzy jesteśmy bardzo zadowoleni z przyjazdu
do Tychów.
Johannen Ackermann, Niemcy:
Po raz pierwszy jestem
w Tychach i muszę przyznać,
że dobrze się tu czuję. Rozgrywki zostały zorganizowane na najwyższym poziomie.
Pochwalić trzeba również zawodników, którzy prowadzili
sportową rywalizację zgodnie
z zasadami fair-play.

Mecze rozgrywano na boisku Kompleksu Sportowego Paprocany oraz na boisku na osiedlu A.

Spotkanie informacyjne i seminarium

Terapia programem Simontona

Porozmawiajmy o współpracy

Przekonaj się do życia

W związku z uruchomieniem w Tychach Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta
Tychy zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące nowego projektu
oraz na seminarium „Porozmawiajmy o współpracy”.

S

potkanie odbędzie się w Sali Sesyjnej
Urzędu Miasta Tychy (al. Niepodległości 49, I piętro), w najbliższy czwartek,
24 maja. W trakcie seminarium zostanie
przedstawiony model i praktyka współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Zaproszenie
jest kierowane do osób współpracujących
na co dzień z NGO.

Program seminarium,
24 maja:
I część – blok dla urzędników:
æ godz. 12.20 – 12.30 – rejestracja uczestników
æ godz. 12.30 – 14.30 – wykład (z elementami dyskusji) pt. „Jak skutecznie współpracować z organizacjami pozarządowymi? ” – stosowanie ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru
umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (zakres – na postawie przeprowadzonej wśród urzędników
ankiety problemowej).
Prowadzenie: Piotr Masłowski, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
CRIS z Rybnika w ramach projektu „Region Aktywnych Organizacji – utworzenie
mobilnych centrów informacji i wspierania NGO w województwie śląskim”.
æ 14.30 – 15.00 – przerwa kawowa, drobny
poczęstunek
II część – blok dla NGO z udziałem urzędników:
æ godz. 15:00 – 15:10 – otwarcie seminarium
æ godz.15.10 – 16.00 – oferta wsparcia dla
organizacji pozarządowych w ramach projektu pt. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego
Prowadzenie: Joanna Plaza – Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy
Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia
UM Tychy.

æ godz. 16.00 – 17.20 – dyskusja moderowana na temat wybranych form współpracy: I. Warunki korzystania przez
NGO z miejskich lokali użytkowych,
sal w siedzibach jednostek organizacyjnych Miasta oraz bazy sportowej (polityka lokalowa Miasta Tychy). II. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego
oraz dokumentów planistycznych (strategii, programów itp.), opiniowanie ofert
w otwartych konkursach ofert – zasady
udziału NGO.
Zaproszeni uczestnicy dyskusji: przedstawiciele Wydziałów Urzędu Miasta Tychy
i Jednostek Organizacyjnych Miasta.
Prowadzenie: Piotr Masłowski, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
CRIS, w ramach projektu „Region Aktywnych Organizacji – utworzenie mobilnych
centrów informacji i wspierania NGO
w województwie śląskim”.
æ godz.17.20 – 17.30 – podsumowanie
dyskusji/seminarium – Piotr Masłowski,
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych
CRIS.
Zgłoszenia na spotkanie i seminarium
przyjmowane są do dzisiaj, 22 maja, pod
adresem ngo@umtychy.pl lub pod nr tel.
32 776 36 36.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Aktywni w Tychach
zaprasza osoby chore onkologicznie i chore przewlekle na terapię „Przekonaj się do życia”
programem Simontona.

A

dresatami są osoby dorosłe, niezależnie od płci i wieku, będące
mieszkańcami miasta Tychy w trakcie diagnozy nowotworowej, leczenia lub nawrotu oraz przewlekle chore, niepełnosprawne z orzeczeniem
(włącznie z osobami wspierającymi).
Jak podkreślają organizatorzy,
udział w terapii psychoonkologicznym programem Simontona, pomoże zrozumieć uczestnikom zależności
pomiędzy psychiką, emocjami a ciałem. Mając wiedzę na ten temat, jak
również wiedzę o sobie, można lepiej
radzić sobie doświadczając choroby, a wraz z nią wielu uczuć i przekonań.
W ramach terapii poznaje się
między innymi: zasady zdrowego
myślenia, źródła niezdrowych przekonań, stereotypowe reakcje strachu,
źródła motywacji do działania, lęku,

wewnętrznych konfliktów, poczucia
winy, niższości czy źródeł wypalenia.
Metoda jest techniką poznania własnych sądów, samooceny, pracy nad
przekonaniami, pracy nad racjonalnym radzeniem sobie z sytuacjami
trudnymi.
Terapia obejmuje konsultacje
psychologiczne i terapię grupową.
Zajęcia w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Tychach
(ul. Barona 30) poprowadzą Justyna Rutkowska, Bernadeta Grobelny
i Katarzyna Mieczkowska.
Zajęcia odbędą się 9–10 i 16–
17 czerwca. Udział w terapii jest
bezpłatny. Wszelkich informacji
udzielają i zgłoszenia przyjmują:
Alina Bednarz, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Aktywni (formularz kontaktowy na www.
alinabednarz.pl lub e-mail: alina@
alinabednarz.pl,) i Justyna Rutkowska (e-mail: jma.rutkowska@wp.pl,
tel. 504 255 118). Przy zgłoszeniu
należy podać imię i nazwisko, adres
zamieszkania, grupę i rodzaj niepełnosprawności.
Ewa Strzoda

