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Newsletter 11.12.2018 r.

Drodzy Przyjaciele! 
 
Jaś w końcu ma gdzie mieszkać, Marię sąd uniewinnił, a niepełnosprawni uczestnicy naszego Warsztatu
zaprezentowali pełen profesjonalizm. Czyż to nie jest powód do radości? Czy wiecie, że macie w tym swój
udział? Poznajcie ich historie. Niech ten piękny czas Adwentu będzie jeszcze bardziej radosny! 

» Program Pomocy Dzieciom 
Jaś wraz z rodziną przeprowadził się do nowego domu, w którym zakończył się remont. Rodzina
nareszcie jest bezpieczna i pełna nadziei na przyszłość.  
 
Nie ma już obawy, czy karetka zdąży do Jasia, który jest w ciężkim stanie klinicznym, bowiem dom jest w
centrum wsi. W okresie prawie sześciu lat wsparliśmy rodzinę kwotą ponad 80 tys. zł, w tym 20 tys. zł na
remont domu.

» Ośrodek Poradnictwa  
Maria nie musi zwracać pieniędzy miastu za pobierany zasiłek. Dzięki naszej pomocy sąd uniewinnił
głuchoniemą kobietę, którą urzędnicy oskarżyli o to, że pobierała świadczenie bezpodstawnie. 

Maria nie słyszy od urodzenia. Trudno jej załatwiać sprawy urzędowe, bo język polski jest dla niej obcy.
Wykazaliśmy, że urzędnicy byli niestaranni, nie zadbali o obecność tłumacza i nie pouczyli Marii prawidłowo.

» Warsztat Terapii Zajęciowej  
Niepełnosprawni Uczestnicy Warsztatu potrzebują zmiany w przepisach, by pieniądze ze sprzedaży
budek lęgowych mogli wydać np. na wkrętarki, deski czy remonty. W tej sprawie odwiedził ich Minister
Michałkiewicz.  
 
Inicjatywę ustawodawczą złożyliśmy w 2010 r. Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych było kolejnym krokiem w tej sprawie. Minister zobaczył jak uczestnicy uzyskują wysoką
jakość w produkcji. 

» Święto Wspólnoty SPES 
5 stycznia 2019 r. pragniemy się z Wami spotkać, więc prosimy - już teraz zarezerwujcie sobie czas w tym
dniu. Chcemy dziękować Bogu i Wam za to, że jesteśmy razem. Szczegóły wkrótce. 

…dziękujemy

Z pozdrowieniami 
w imieniu Stowarzyszenia SPES

https://www.spes.org.pl/aktualnosci,391,dluga-droga-do-nowego-domu
https://www.spes.org.pl/aktualnosci,390,spes-chroni-nieslyszaca-kobiete
https://www.spes.org.pl/aktualnosci,404,wizyta-ministra-michalkiewicza
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Monika Pinkowska 
Koordynator Programów

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 tutaj

PS Bohaterowie tych historii czekają na Twój 1 procent podatku. Prosimy pamiętaj o nich wypełniając PIT.

 
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

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie.SPES
https://plus.google.com/+StowarzyszenienaRzeczNiepe%C5%82nosprawnychSPESKatowice
https://www.linkedin.com/company/stowarzyszenie-spes
https://twitter.com/SocietasSpes
https://www.youtube.com/user/StowarzyszenieSPES
https://www.spes.org.pl/mozesz-pomoc/przekaz-darowizne
https://internal.spes.org.pl/biuletyn.php?p2=###kod###
https://internal.spes.org.pl/biuletyn.php?e=###kod###
https://internal.spes.org.pl/biuletyn.php?p2=###kod###
https://internal.spes.org.pl/biuletyn.php?e=###kod###
https://www.spes.org.pl/warunki-korzystania-z-serwisu

