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Drodzy Przyjaciele!
Dzielimy się z Wami tym, co u nas słychać. Tata stypendysty Michałka zachwycił nas swoją
pracowitością.
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mieszkaniowej. A podczas 13 dni wakacji w Kuraszkowie, dowiedzieliśmy się, co to znaczy
złapać dobry zasięg. Życzymy Wam miłej lektury.
» Program Pomocy Dzieciom
Dzięki stypendium tata Michałka podnosi kwalifikacje zawodowe, by zwiększyć
dochód rodziny. Pracuje na dwa „etaty”: jako rolnik i dodatkowo jako kierowca,
przewożąc zwierzęta.
Michałek miał dwa latka gdy zdarzył się wypadek. Podtopił się i od tego momentu ma porażenie
czterokończynowe z silnym spastycznym napięciem mięśni, które deformuje jego ciało. Mimo
ogromnej tragedii rodzina się nie poddaje.
» Ośrodek Poradnictwa
Wojewoda
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wynajmowania lokali, będących w zasobie mieszkaniowym Miasta Katowice.
Uważamy, że uchwała nie jest zgodna z ustawą o ochronie praw lokatorów, tj. pomieszczenie
tymczasowe nie powinno być uznawane za lokal mieszkalny, a osoba eksmitowana, która
znalazła się w takim pomieszczeniu, nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.
» Wyjazd wakacyjny
Wspólnotowe wakacje były lekcją uwagi, którą należało skierować na innego
człowieka. Uczyły, że lepiej być w zasięgu przyjaciół, niż mieć zasięg.
Tego obozu miało nie być. Kończył się czerwiec, a my mieliśmy na liście zapisanych pięciu
wolontariuszy i trzydzieści trzy osoby niepełnosprawne intelektualnie. Proporcje te powinny być
wyrównane. Udało się. Przez trzynaście dni Dworek w Kuraszkowie stanowił dom dla blisko
sześćdziesięciu osób. Dziękujemy Kochanym Wolontariuszom!
» Do zobaczenia 28 września
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na Wspólnoty Spotkań. Na sobotnie spotkania
zapraszamy
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Rozpoczniemy Mszą Świętą 28 września. W kolejne soboty czeka nas wiele integrujących
wydarzeń. Sprawdźcie terminy i dołączcie. Czy wiecie, że raz w miesiącu wszystkie Wspólnoty
gromadzą się na Mszy Świętej w Waszej intencji? Tak, bo to dzięki otwartości i życzliwości
Przyjaciół możemy robić tyle fajnych rzeczy – razem.
w imieniu Stowarzyszenia SPES
Monika Pinkowska
Koordynator Programów
P.S. Dziękujemy, że czytasz nasz newsletter. Czy przesłałeś go także swoim znajomym?
W pdf dostępny TU.
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