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Tychy w sieci
możliwości
28 maja ruszył w naszym
mieście projekt, którego
zasadniczym celem jest
walka z wykluczeniem
cyfrowym. Tychy już
po raz drugi pozyskały środki
finansowe, dzięki którym
kolejna setka tyskich rodzin
otrzyma za darmo komputery
i dostęp do internetu.

P

rojekt jest skierowany do rodzin posiadających
niski dochód, do rodzin zastępczych i osób
niepełnosprawnych, czyli grup najbardziej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Pierwsza edycja,
zorganizowana w ubiegłym roku pod hasłem „Dać
szansę Tyszanom”, spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego postanowiliśmy
kontynuować projekt i jednocześnie rozwinąć jego
formułę – mówi pomysłodawca przedsięwzięcia
Michał Gramatyka, zastępca prezydenta Tychów.

Darmowe komputery
i internet
W ramach projektu „Tychy w sieci możliwości”
aż sto tyskich rodzin otrzyma zestawy komputerowe i bezpłatny dostęp do internetu. Beneficjenci
będą mieli również okazję uczestniczyć w specjalnie dla nich zorganizowanych szkoleniach z podstaw obsługi komputera i internetu.

Dla wszystkich mieszkańców
Sto zestawów komputerowych dla tyskich rodzin to nie wszystko. Można śmiało powiedzieć,

Cyfrowe Tychy
Warto przypomnieć, że tyszanie mają
już dostęp m.in. do elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli, internetowego katalogu miejskich bibliotek, ofert
pracy udostępnianych przez Urząd Pracy, komunikacji elektronicznej z Urzędem
Miasta (usługa naTYCHmiastowy sms),
do darmowego internetu w autobusach,
a już niebawem dzięki sieci infokiosków,
zasięgiem darmowych hot-spotów objęci zostaną również pasażerowie czekający na przystankach. Mieszkańcy Tychów
mogą także za pomocą internetu kupować
jednorazowe bilety komunikacji miejskiej.

że tegoroczna edycja projektu organizowana jest
z myślą o wszystkich mieszkańcach naszego miasta.
50 komputerów trafi także do miejskich jednostek, takich m.in. jak: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych, Dzienny
Dom Pomocy Społecznej „Wrzos”, Miejskie Centrum Kultury i Muzeum Miejskie.
– W tych placówkach powstaną ogólnodostępne sale komputerowe, z których nieodpłatnie
będą mogli korzystać wszyscy tyszanie – przyznaje Michał Gramatyka. – Pracownie posłużą także
„Latarnikom Polski Cyfrowej”, czyli animatorom
działającym w ramach akcji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Polska Cyfrowa Równych
Szans”. A jako, że zadaniem animatorów jest cyfrowa edukacja osób w wieku powyżej 50. roku życia,
dlatego w tych salach szczególnie serdecznie przywitamy tyskich seniorów – mówi.

Pozyskane fundusze
Na realizację projektu z budżetu Tychów zostanie przeznaczone blisko 150 tysięcy złotych,
a ponad 800 tysięcy wyniesie dofinansowanie
z funduszy unijnych. Dla porównania, w ubiegłym
roku na realizację projektu „Dać szansę Tyszanom”,
miastu udało pozyskać się z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 750 tys. złotych.

Zasady uczestnictwa
– Do mieszkańców trafią ulotki informacyjne,
zawierające formularze zgłoszeniowe – zapowiada
wiceprezydent Gramatyka.
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie,
wystarczy w dniach od 29 maja do 29 czerwca złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta Tychy,
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w tych miejscach można również

pobrać druk wniosku zgłoszeniowego). Do wypełnionego formularza należy dołączyć kopię dowodu
osobistego, dokument potwierdzający status osoby
niepełnosprawnej lub decyzję Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tychach o uzyskiwanej pomocy materialnej.

ważne
Jeżeli masz pytania dotyczące projektu
„Tychy w sieci możliwości”, przyjdź i zadaj je osobiście pracownikom Biura Projektu (Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49), zadzwoń pod nr tel. 32 776 37
42, wyślij maila na adres: tychywsieci@
umtychy.pl lub wejdź na stronę www.tychywsieci.umtychy.pl

Stop uzależnieniom

Uwaga rodzice

Konkurs rozstrzygnięty

Dodatkowe
wsparcie finansowe

Znamy już laureatów IX edycji konkursu profilaktycznego „Stop – uzależnieniom”,
który odbył w ramach akcji
„Bezpieczne Tychy – dość
milczenia”.

P

Wczoraj (28 maja) w filii nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu, w której udział wziął wiceprezydent
Michał Gramatyka.

rzypomnijmy, organizatorami konkursu byli: Urząd
Miasta Tychy, Komenda Miejska Policji w Tychach, Straż
Miejska w Tychach i parafia pw.
św. Maksymiliana w Tychach.

Całe przedsięwzięcie koordynowała Beata Okońska – pedagog
szkolny Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Agaty Mróz-Olszewskiej w Tychach. Tegoroczna edycja odbyła się we wtorek, 22 maja.
Uczniowie tyskich szkół
mieli możliwość wykazać się
wiedzą na temat uzależnień
i sposobów, w jaki można im
przeciwdziałać. Konkurs obejmował tematykę problemu nar-

komanii, alkoholizmu, uzależnienia od nikotyny i innych.
W przedsięwzięciu udział wzięło 36 uczestników z 12 tyskich
gimnazjów. Zmagania konkursowe składały się z dwóch części. Pierwszą stanowiła praca
plastyczna wykonana w technice
dowolnej. Drugą był test pisemny. Konkurs wygrała drużyna
Gimnazjum nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi, II miejsce zajęło Gimnazjum nr 5 im. Kaź-

mierza Górskiego, a III – Gimnazjum nr 6.
Jak podkreśla koordynator
Beata Okońska, uczniowie i nauczyciele tyskich szkół gimnazjalnych po raz kolejny wykazali się dużą wiedzą z zakresu
profilaktyki, a prace plastyczne
wykonane przez młodych artystów mogą być z powodzeniem pokazywane w galeriach
sztuki.
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Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą otrzymać
dodatkowe wsparcie finansowe w ramach rządowego
programu wspierania niektórych osób pobierających
świadczenie pielęgnacyjne.

W

nioski o udzielenie takiego wsparcia należy składać w Miejskim Ośrodku Po-

mocy Społecznej w Tychach (ul.
Budowlanych 59, tel. 32 227 35
40).
Opiekunowie
niepełnosprawnych dzieci mogą otrzymać
dodatkowe 100 zł (od kwietnia
do czerwca, za miesiąc kwiecień świadczenie wypłacane jest
wstecz). Uwaga! Termin składania wniosków mija 31 maja 2012
roku. 
Oprac. ES

