Kraków zaanga?owany spo?ecznie

„Kraków zaanga?owany spo?ecznie”, to realizowana przez Gmin? Miejsk? Kraków
dzia?alno?? maj?ca na celu wspieranie komunikacji s?u??cej edukowaniu i informowaniu
mieszka?ców o dzia?aniach i us?ugach spo?ecznych prowadzonych przez miasto.
Realizowana przez Kraków polityka spo?eczna zak?ada aktywizowanie spo?eczno?ci w
ró?nym wieku oraz integracj? wewn?trz i mi?dzypokoleniow?.
W zwi?zku z tym przygotowano akcj? „Kraków zaanga?owany spo?ecznie”, której dzia?ania
b?d? realizowane w mediach tradycyjnych, spo?eczno?ciowych i na miejskich stronach
internetowych.
Te dzia?ania skierowane s? do wielu grup spo?ecznych: seniorów, m?odzie?y, rodziców z
ma?ymi dzie?mi. Gmina Miejska Kraków ma do zaoferowania wiele us?ug i atrakcji, z których
korzystanie jest darmowe – mówi Mateusz P?oskonka, dyrektor Biura Miejskiego O?rodka
Wspierania Inicjatyw Spo?ecznych w Krakowie.
Centra Aktywno?ci Seniora (CAS), Kluby Rodziców czy te? Programy Aktywno?ci Lokalnej – to
przyk?ady miejsc spotka? lokalnych spo?eczno?ci, w nich, mi?dzy innymi, mo?na si?
dowiedzie? o dzia?aniach miasta, dzielnicy i o wszelkich ofertach aktywno?ci i dzia?a?
adresowanych do krakowian.
Aby zapozna? mieszka?ców Krakowa z tym dzia?aniem spo?ecznym przygotowane zosta?y:
1. Informatory do pobrania w tym:
Informator krakowskiego seniora
Informator krakowskiej rodziny
Krakowski informator dla osób niepe?nosprawnych
Poradnik m?ody Kraków
2. Broszury do pobrania, w tym:
Kraków pomaga - poradnik
Wsparcie finansowe oraz ?wiadczenia niepieni??ne miasta Krakowa
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3. Informacja "Kraków pomaga"

Dodatek mieszkaniowy
Dop?aty do rachunków za ogrzewanie
Jednorazowe ?wiadczenie „Za ?yciem”
Kampania „Rodzic zast?pczy – moja praca”
Nieodp?atna pomoc prawna
Program do?ywiania
Przeciwdzia?anie przemocy w rodzinie
Przewóz osób niepe?nosprawnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
?wiadczenia opieku?cze
?wiadczenia z Funduszu Alimentacyjnego
?wiadczenie „Dobry start”
?wiadczenie rodzicielskie
?wiadczenie wychowawcze „Rodzina 500+”
Zapomogi z tytu?u urodzenia dziecka
Zasi?ek rodzinny i dodatki do zasi?ku
Zrycza?towany dodatek energetyczny
Zwi?kszenie dost?pno?ci do budynków i przestrzeni publicznych
4. Informacja "Kraków bez barier"
5. Informacja "Senior w Krakowie"
6. Informacja "Rodzina w Krakowie"

Zach?camy wszystkich zainteresowanych do zapoznania si? z powy?szymi programami
i do korzystania z nich
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