Nowohuckie PAL-e zapraszaj¹
Programy Aktywnoci Lokalnej to dzia³ania realizowane dla mieszkañców
Krakowa, które maj¹ przede wszystkim motywowaæ osoby w ró¿nym wieku do dbania o najbli¿sze otoczenie, nawi¹zywania relacji z osobami z s¹siedztwa, realizowania swoich pasji.
PROGRAMY AKTYWNOCI
LOKALNEJ PROPOZYCJ¥
DLA MIESZKAÑCÓW
W ró¿nych czêciach Krakowa funkcjonuje 12 Programów Aktywnoci
Lokalnej w tym po³owa na terenie samej Nowej Huty. Koordynatorem
wszystkich programów jest Dzia³ Rewitalizacji Spo³ecznej Miejskiego
Orodka Pomocy Spo³ecznej.
Zajêcia proponowane i realizowane w
PAL s¹ zgodne z potrzebami i zainte-

mówi Krystyna Pawe³ek animatorka
PAL Sikorki. - Dlatego zosta³ otwarty punkt porad obywatelskich, w którym dy¿urowa³ miêdzy innymi prawnik. Dziêki temu mieszkañcy mogli dowiedzieæ siê o mo¿liwociach zmiany
otoczenia oraz o sposobach rozwi¹zywania w³asnych problemów.
To by³ pierwszy, choæ nie³atwy krok.
¯mudna praca pozwoli³a na to, aby
mieszkañcy bloku zaczêli zmieniaæ
swoje ¿ycie. Kilku zosta³o wys³anych

Akcja krwiodawstwa.
resowaniami mieszkañców. Animatorzy
pracuj¹cy w PAL konsultuj¹ siê z
mieszkañcami, tak aby proponowane
aktywnoci by³y dla nich atrakcyjne i
odpowiadaj¹ce ich oczekiwaniom.
Wa¿nym elementem pracy animatorów
jest rozpoznanie deficytów wystêpuj¹cych w ró¿nych obszarach dzielnicy. W
ten sposób organizowane s¹ zajêcia np.
kulturalne, sportowe, czy integracyjne.
ZMIENIÆ SWOJE OTOCZENIE ZMIENIÆ SWOJE ¯YCIE
Nowohuckie programy aktywnoci
lokalnej w swoich propozycjach
uwzglêdniaj¹ nie tylko dzia³ania w sferze kulturalnej, ale tak¿e maj¹ce na
celu zmianê w otoczeniu oraz pomoc
mieszkañcom w zmianie jakoci ¿ycia.
Tak w³anie by³o i jest w przypadku
Programu Aktywnoci Lokalnej Sikorki. Praca animatorów na pierwszym etapie skoncentrowana by³a na
poznaniu mieszkañców bloku przy ul.
Sikorki i opracowaniu diagnozy ich
potrzeb. Organizowane by³y spotkania,
podczas których z mieszkañcami omawiane by³y problemy wystêpuj¹ce w
spo³ecznoci.
- Organizuj¹c nasz¹ pracê i wychodz¹c z propozycjami do mieszkañców
postanowilimy przede wszystkim postawiæ na to, aby mogli oni nabraæ wiary w to, ¿e zmiany w ich otoczeniu s¹
mo¿liwe. To mia³ byæ pierwszy krok. -

na kursy, treningi kompetencji spo³ecznych. Przez te dzia³ania zaczêli patrzeæ
inaczej na swoje ¿ycie i to by³ krok
nastêpny.
- Gdy zmienimy nawet drobn¹ rzecz
w swoim ¿yciu inaczej postrzegamy
nasze otoczenie  mówi Krystyna Pawe³ek. - Mieszkañcy zaczêli zwracaæ
uwagê, na to jak wygl¹daj¹ ich klatki
schodowe, podwórka. St¹d wziê³y siê

inicjatywy zrobienia ogródka jordanowskiego, odmalowania klatek schodowych.
WSPÓLNIE - AKTYWNIE
Programy Aktywnoci Lokalnej to nie
tylko praca nad tym jak wyjæ z trudnej sytuacji ¿yciowej. To tak¿e oferta
dla tych, którzy lubi¹ aktywne formy
spêdzania wolnego czasu.
- Nasze programy to te¿ propozycja
dla wszystkich mieszkañców. Proponujemy wspólne, aktywne formy spêdzania czasu wolnego, kiedy mo¿emy nie
tylko byæ razem, ale tak¿e zrobiæ co
ciekawego dla naszego najbli¿szego
otoczenia - podkrela Marcin Dziurok,
kierownik Dzia³u Rewitalizacji Spo³ecznej MOPS. -Mieszkañcy uczestnicz¹ w
warsztatach komputerowych, zajêciach
ruchowych, ucz¹ siê jêzyków obcych,
technik samoobrony, graj¹ w pi³kê,
je¿d¿¹ na wycieczki, pielêgnuj¹ klomby kwiatowe w ogrodach spo³ecznych.
Istotnym elementem jest zaanga¿owanie uczestników. To w³anie na ich aktywnoæ licz¹ animatorzy, którzy chc¹,
aby od mieszkañców wychodzi³y propozycje, które mo¿na wspólne realizowaæ.
SAMI DLA SIEBIE
Wiele z tych aktywnoci jest inicjowanych przez samych mieszkañców.
Zdarza siê równie¿, ¿e mieszkañcy prowadz¹ zajêcia. Tak dzieje siê w Zes³awicach, gdzie w lokalu PAL jest du¿a
sala, która przed 20 laty pe³ni³a funkcje integracyjne dla mieszkañców osiedla, g³ównie pracowników Cegielni Zes³awice. Z¹b czasu nadgryz³ j¹, ale ta
tzw. ch³odna przestrzeñ dla niezale¿nych natchnê³a do wykorzystania jej
na zajêcia sportowe. Animatorzy zapewnili kilka sprzêtów do zajêæ ruchowych, kilka urz¹dzeñ do fitnessu podarowali PAL mieszkañcy i tak przestrzeñ
zosta³a zaadaptowana. W sali ka¿dy
mo¿e w dowolnym dla siebie czasie
poæwiczyæ lub przyjæ na bezp³atne za-

Lista Programów Aktywnoci Lokalnej
w Nowej Hucie
PAL Razem zmieniamy, ul. Jeziorko 42e, tel. 668-259-130,
780-511-836
PAL Streetwork  odkryj potencja³ osiedla, ul. Jaremy 1, os. Na
Skarpie 35, Bieñczycki Plac Targowy 11C, tel. 660-637-843,
607-808-431, 607-809-507, 781-977-201, 781-977-203,
607-509-368
PAL Sikorki, ul. Sikorki 15, tel. 780-511-834, 780-511-833,
660-637-862
PAL Z³ota Jesieñ, os. Z³otej Jesieni 11B/20, tel. 780-511-833,
660-637-862, 660-637-863
PAL Zes³awice i Kantorowice, ul. Gustawa Morcinka 15,
tel. 780-511-834, 660-637-861
PAL Na Skarpie, os. Na Skarpie 35, tel. 668-259-130,
780-511-836
PAL skierowany do rodzin zastêpczych spokrewnionych i niezawodowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, os. S³oneczne 14 31-958 Kraków, prowadzony przez Fundacjê Nowe Centrum
tel. 733-956-640, 12-422-29-94

jêcia prowadzone przez mieszkankê Zes³awic  wolontariuszkê PAL. -Zajêcia
s¹ prowadzone profesjonalnie i dostosowane do mo¿liwoci czasowych
uczestników. Z uwagi na ograniczenia
sali oraz rosn¹c¹ iloæ zainteresowa-

AKTYWNI
DLA SPO£ECZEÑSTWA
Warto zauwa¿yæ, ¿e uczestnicy PAL
chêtnie i aktywnie w³¹czaj¹ siê w ¿ycie spo³ecznoci lokalnej. Dziêki spotkaniom i zajêciom we w³asnym gronie

Warsztaty kulinarne
nych  æwicz¹ nastolatki, jak i osoby w
kwiecie wieku, planujemy rozszerzyæ
ofertê o tzw. pogotowie fitness - prowadz¹cy wirtualny.  planuje Krystyna
Pawe³ek.
Kolejn¹ aktywnoci¹ zainicjowan¹ i
koordynowan¹ przez samych uczestników s¹ warsztaty kulinarne.
 Od samego pocz¹tku dzia³añ PAL
w spo³ecznoci osiedli Zes³awice i
Kantorowice jasnym sta³o siê, ¿e ka¿de spotkanie, dzia³anie, spêdzenie czasu wolnego przy dobrej kawie, herbacie i jeszcze czym do zagryzienia jest
fajniejsze, milsze i konstruktywniejsze.
I tak w przygotowanym do tych celów
aneksie kuchennym i sali nazwanej
przez uczestników kawiarenk¹ dzia³amy kulinarnie. Pracuj¹ wszyscy, duzi i
mali, wspólnie jedni ucz¹ siê od drugich, razem ustalaj¹ menu i zapewniaj¹ czêæ produktów. Wczeniej by³y to
zajêcia bardzo planowane, z terminami,
konspektami oraz szczegó³owym podzia³em zadañ, teraz to dzia³ania spontaniczne. Zawsze jest kto, kto zainicjuje menu, co przyniesie, nie trzeba nikogo zachêcaæ do pracy, a potem do
degustacji. Sama degustacja jest sposobem na spotkanie mieszkañców i za³atwianie przy tym wa¿nych spraw, czy
ustalanie nowych wyzwañ. Liderkami
w tym obecnie s¹ dwie Panie: Bronia
i Monika, to nasze szefowe kuchni, nauczycielki i koneserki smaku.  opowiada jedna z animatorek.

nabieraj¹ odwagi i ochoty, by dzia³aæ
na rzecz otoczenia. Wród takich akcji
wyró¿niæ nale¿y akcjê krwiodawstwa
zorganizowan¹ z inicjatywy mieszkanki os. Zes³awice  Pani sama wszystko ustali³a, nauczy³a spo³ecznoæ jak
takie wydarzenie zorganizowaæ i sta³o
siê. W roku 2017 odby³y siê 2 akcje
krwiodawstwa. Przyjecha³ mobilny
punkt poboru krwi, uczestnicy PAL
przygotowali poczêstunek, atrakcje dla
oczekuj¹cych na oddanie krwi, w tym
towarzyski mecz pi³ki no¿nej pomiêdzy
dru¿ynami z obu osiedli. By³ konkurs
wiedzy o krwiodawstwie i nagrody.
Spo³ecznoæ PAL Po prostu ZIK
uzna³a, ¿e to wartociowe dzia³anie
znalaz³o odzew wród mieszkañców
osiedli i okolic, wiêc zosta³o wpisane
do cyklicznych dzia³añ. Na rok 2018
zaplanowalimy a¿ 3 akcje krwiodawstwa. Ju¿ dzi na nie serdecznie zapraszamy.  mówi Krystyna Pawe³ek.
JAK TRAFIÆ DO PAL-U?
Ka¿da zainteresowana osoba, która
chce skorzystaæ z zajêæ oferowanych
przez PAL musi przede wszystkim
zg³osiæ siê do konkretnego miejsca. Ich
adresy znajduj¹ siê ramce obok. Animatorzy lokalni w trakcie rozmowy
przedstawi¹ ofertê, wys³uchaj¹ naszych
propozycji i oczekiwañ. Oferta PAL
jest bezp³atna. Podstawowym warunkiem jest jednak chêæ zainteresowanej
osoby i aktywne uczestnictwo, do czego bardzo zachêcamy.

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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