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Niepełnosprawnych,, Nadzieja" w Tuchowie

( informacje dla uczestników Sesji Rady Miejskiej
dnia 28.09,2016 )

Stowarzyszenie ,, Nadzieja" dzlńaw Tuchowie od24lat.
W listopadzie br. przypada 25 -ta rocnica założenia najpierw Wspólnofy
,, Nadzieja" przy Kl,asńorze OO. Redemptorystów, ą w roku prrysĄm
25 - ta rocznica powstania stowarzyszenia.
Stowarzyszenie skupia osoby niepełnosprawne z Tuchowa, gminy Tuchów i
powiatu tamowskiego. Niesiemy pomoc osobom niepełnosprawnym ruchowo i
umysłowo. ZńoĘliśmy stowarzyszenie, by pomóc dzieciom z wrodzonymi
upośledzeniami takimi jak: dziecięce porażenie mózgowe, zespół Downa,
autyzm i innymi upośledzeniami. Grupa ciągle się powiększała, obecnie liczy 49
podopiecznych. Potrzeby były i są duże. Od początku korzystamy
z udostępnianych pomieszczeń klasżomych. W działalnośó stowarzyszenia
zaangńowani są społecznie rodzice dzieci niepełnosprawnych i grono
wolontariuszy. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe w zakresie opieki,
rehabilitacji, |eczenia, udziału w kulturze, rekreacji społecznej. Zadaniem
priorytetowym była i jest integracja ze środowiskiem ludzi zdrowych.
Dlatego uczyniliśmy wiele w tym kierunku, by osoby i ich rodzice wsĄ z
miejsc zamieszkania do społeczeństwa, by zaakceptowĄ swą inność, co nie
było łatwe szczególnie 25 lat temu. Zńożenia integracji realizujemy przezliczne
spotkania nvyczajne i okazjonalne, grupowe wyjazdy na dwutygodniowe
tumusy rehabilitacyjne w różne miejsca Polski i wycieczki. Korzystaliśmy
w tym zakresie z projektów unłnych, obecnie dziecijużkolejny szósty raz będą
mogĘ wyjechać do Zakopanego w ramach otwartego konkursu ofert na
realizailę zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pomoc duchową
w stowarzyszeniu zapewniają ojcowie i bracia klerycy redemptoryści.
Do wspóĘracy zapraszani są specjaliści, Pomagają nam w tym zakresie szkoĘ
z Tuchowa i okolic. Angazuje się Urząd Miejski w Tuchowie, Starostwo
Powiatowe, PCPR, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dom Kultury, pomagają
parafialne wspólnoty, oraz społeczeństwo. Jesteśmy wdzięczrri za crynione
dobro. Działalność stowarzyszelia na przesttzęni 25 lat jest bogata w
wydarzenia, mieszczą je kolejne tomy kronik, lokalna prasa. Udzielamy
wywiadów w radiu i telewizji. Od samego początku zabiegaliśmy o lokal na
dzińalność i mieliśmy udostępniane czasowo różne miejsca.Dzińalność z
czasem jednak musiała podporądkować się stawianym odgómie wymogom,
których te pomieszczenia nie spełniĄ. Zdecydowaliśmy, ze najkorzystniejszą
sprawą będzie budowa nowoczesnego budynku, który zapewni stawiane
wymogi i zapewni o§obom niepełnosprawnym konkretną opiekę, rehabilitację,
integrację. Nabyliśmy dzińkę i załatwialiśmy wszystkie sprawy zwięane z



planowaną budową budynku. Działkaprzezlata spełniała ważne zadanie do
realizacji licmych spotkań, zebtal|, zabaw d|a dzieci, Od kilku miesięcy
nadarzyła się okazja dokupienia sąsiedniej działki, by powiększyć teren budowy
nawet o 50 arów. Wiadomą rzeczą jest, by teren wokół budynku był
odpowiednio du:ry. Zaangużowaliśmy się v/ to zadanie, pomogli wolontariusze,
Spotkaliśmy się z Ęczliwościąi nozumieniem. Jest odzew ludzi dobrej woli.
Jednak własny wkład stowarzyszenia i środki, które wpłnęły na konto na ten
cel nie wystarczająna zakup 30 arowej części działki wg. warunków stawianych
ptzezwłaściciela. Odnośnie budowy mamy gotowy projekt, kosźorys i od kilku
dni pozwolenie na budowę. Po jego uprawomocni entu Zarząd Stowarzyszenia
może ubiegać się o potrzebne środki. Budynekjest bardzo potrzebny
w Tuchowie, jest to wiadomo główna baza do dalszej działalności.
W Tuchowie nasze stowarzyszenie było je dnym z pierwszych stowarztrlszeń
powstających w tym czasie w Polsce i jest ono tu bardzo potrzebne. Dobrzo, że
powstają w okolicy nowe stowarzy szenia na tzecz dzieci niepełnosprawnych, bo
dzieci z terenów, gdzie się je tworzy mają tam pomoc. Ważne jest jednak, by tu
w mieście Tuchów osoby niepełnosprawne nadal były objęte opieką. Od kilku
lat zastanawiamy się w naszym Zarządzie nad dalszą działalnością.
Nam jako rodzicom prowadzącym stowarzyszenie nie przybywa sił, nie ma też
chętnych młodszych rodziców do przejęcia działalności. Jest to bardzo trudne
zadanie i obciążenie dla rodziców, którzy też muszą sprawować ciągłą opiekę
nad własnymi niepełnosprawnymi dzieómi. Nie chcielibyśmy, by ta działalność
przestała istnieć.
Dlatego jest potrzeba wcześniejszego tozeznania, kto kontynuowałby te
zadania? Uwńamy, że tę dziŃalność powinny przejąć osoby nie obciąone
dziećmi niepełnosprawnymi, ale rozumiejące dobrze ten problem.
Uwńamy także, że powinny to być osoby z Tuchowa, rozumiejące te sprawy
właśnie w tym środowisku.
Prosimy uczestników sesji o analizę Ww spraw dla dobra osób
niepełnosprawnych w mieście i gminie Tuchów.
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