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Świąteczny 
kiermasz i aukcja

W niedzielę, 9 grudnia na Rynku 
odbędą się Targi Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych, czyli TTON. 
Będzie to okazja, by zakupić orygi-
nalne, wykonane ręcznie świątecz-
ne ozdoby i upominki.

Impreza co roku odbywa się pod ha-
słem „W dobrym TTON-ie być Anio-

łem”. Aniołami zostają bowiem wszyscy, 
którzy zakupią prezentowane na targach 
prace plastyczne, wykonane przez pod-
opiecznych tyskich ośrodków wsparcia. Są 
to obrazy, stroiki, rzeźby, ceramika, bomb-
ki, biżuteria, świece i wiele innych. Dla 
tyszan odwiedzających Targi są to przede 
wszystkim piękne przedmioty, jednak ich 
zakup oznacza wsparcie finansowe dla 
dalszej działalności świetlic terapeutycz-
nych, domów pomocy i stowarzyszeń 
wspierających osoby z różnym stopniem 
niepełnosprawności. Przez cały rok na za-
jęciach świetlicowych i warsztatach tera-
pii zajęciowej podopieczni tych instytu-
cji przygotowują prace, które prezentują 
mieszkańcom miasta w grudniu, właśnie 
podczas TTON-u. Gdy ich dzieła znajdują 

nabywców, jest to dla nich źródłem radości 
i uzasadnionej dumy.

W poprzednich latach TTON odby-
wał się na placu Baczyńskiego, w ramach 
Jarmarku Bożonarodzeniowego, tym ra-
zem będzie to samodzielna impreza. Or-
ganizatorzy zapraszają na tyski Rynek 
w niedzielę, 9 grudnia. Od godz. 10 czyn-
ne będą stoiska z rękodziełem, o godz. 
15 rozpocznie się program artystyczny. 
Na scenie wystąpią podopieczni tyskich 
ośrodków, a także zespoły z MDK nr 1.

O 16.35 odbędzie się aukcja wy-
branych prac osób niepełnosprawnych. 
Katalog prac, które zostaną wystawione 
na aukcji wraz z opisami i cenami wy-
woławczymi, znajdziecie w dzisiejszym 
wydaniu TT oraz na Rynku podczas 
TTON-u.

Atrakcją wieczoru będzie z pewno-
ścią koncert Ady Szulc, która jest znana 
z programu X Factor – w 2011 roku zaję-
ła w nim 3. miejsce, była faworytką Kuby 
Wojewódzkiego.

O godzinie 20.40 imprezę zakończy 
pokaz sztucznych ogni.

SylWia WiTmaN

Na czwartkowej sesjI 
radNI uchwalIlI trzy 

ważNe programy 
mIejskIe Na rok 2013.

jednogłośnie przegłosowano program 
współpracy miasta Tychy z organi-

zacjami pozarządowymi w kolejnym 
roku.

Warto wymienić, że do prioryte-
towych obszarów współpracy należą: 
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzi-
nom i osobom w trudnej sytuacji ży-
ciowej oraz wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób; ochrona i promocja zdro-
wia; działalność na rzecz osób niepeł-
nosprawnych; nauka, szkolnictwo wyż-
sze, edukacja, oświata i wychowanie; 
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego; wspieranie 
i upowszechnianie kultury fizycznej 
(w tym wspieranie rozwoju sportu); eko-
logia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego; przeciw-
działanie uzależnieniom i patologiom 
społecznym.

– Głównym celem programu jest 
rozwój współpracy gminy z sektorem 
pozarządowym, który ma służyć dobru 
społeczności lokalnej – mówi Daria 
Szczepańska, zastępca prezydenta ds. 
społecznych. – Duży nacisk kładziemy 
na wzmocnienie potencjału społeczno-
ekonomicznego organizacji pozarządo-
wych i na rozwój ekonomii społecznej 
w naszym mieście – wyjaśnia.

Ekonomia społeczna
Jak wyjaśnia Daria Szczepańska, 

chodzi o zawiązanie partnerstwa lokal-

nego na rzecz ekonomii społecznej i in-
nowacji społecznych w Tychach, a także 
o wspieranie inicjatyw organizacji po-
zarządowych zmierzających do zwięk-
szenia zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych. – Chcemy, aby w naszym 
mieście było więcej miejsc podobnych 
do otwartych niedawno Ogrodów Sma-
ku – przyznaje zastępca prezydenta ds. 
społecznych.

Przypomnijmy, 21 listopada ruszyła 
w naszym mieście pierwsza spółdzielnia 
socjalna – jadłodajnia Ogrody Smaku. 
Osoby pracujące w lokalu są jednocze-
śnie jej współwłaścicielami (członkami 
spółdzielni posiadającymi równe w niej 
udziały). Warto dodać, że wśród zało-
życieli są osoby niepełnosprawne, które 
ukończyły szkołę gastronomiczną, a tak-
że kobiety, które po urlopach macie-
rzyńskich i wychowawczych nie mogły 
znaleźć pracy.

Działania profilaktyczne
Na ubiegłotygodniowej sesji prze-

głosowano również „Miejski Program 
Przeciwdziałania Narkomanii” i „Miejski 

Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych”. – Oczywi-
ście obydwa te programy ściśle łączą się 
ze sobą. Nie można prowadzić zadań 
przeciwdziałających uzależnieniom al-
koholowym i narkotykowym na dwóch 
odrębnych płaszczyznach – mówi wice-
prezydent Szczepańska.

Wspólny mianownik
Zasadnicze kierunki działań w oby-

dwu programach określono jako: pro-
mowanie postaw społecznych wolnych 
od nałogów, udzielanie pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom, zwiększa-
nie świadomości społecznej, prowadze-
nie działań profilaktyczno-informacyj-
no-edukacyjnych. – Ponadto chcemy 
także wspierać reintegrację zawodową 
i społeczną osób zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym – dodaje Daria 
Szczepańska.

Głównym realizatorem miejskich 
programów profilaktycznych jest Wy-
dział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzę-
du Miasta Tychy.

EWa STRzODa

P r O g r A M Y  d z I A Ł A ń  N a  N O W Y  R O k

Profilaktyka 
i współpraca

Badania profilaktyczne cieszą się za każdym razem dużym zainteresowaniem mieszkańców.

dlA zdrOwIA

warto przypomnieć, że w naszym mieście systematycznie prowadzo-
ne są programy zdrowotne, m.in. program profilaktyczny „październik 
miesiącem dla zdrowia”, w ramach którego mieszkańcy mogą nieod-
płatnie skorzystać z porad kardiologicznych, okulistycznych i laryn-
gologicznych, a także z badań dopplerowskich, morfologii, dermato-
skopowych, cytologicznych. 
realizowane są również projekty w zakresie profilaktyki i edukacji 
dzieci i młodzieży, profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz poprawy 
i jakości życia osób niepełnosprawnych.
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