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Zagłosuj i wygraj plac zabaw dla Wolsztyna!

„Place Zabaw Muszkieterowie” to największa akcja społeczna realizowana przez
Fundację Muszkieterów. W tym roku przeprowadzona zostanie po raz piąty. Fundacja, której członkami są właściciele supermarketów Intermarché i Bricomarché, na
mocy specjalnej umowy z samorządami lokalnymi bądź ze spółdzielniami mieszkaniowymi, przekazuje mieszkańcom miasta plac zabaw. Ze swojej strony Fundacja
pokrywa koszty zakupu i montażu zestawów zabawowych. Z kolei, władze lokalne
wyznaczają lokalizację oraz przygotowują teren, na którym powstanie plac zabaw.

349 – to kod przypisany dla Wolsztyna w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu
„Zagłosuj na Swoje Miasto”, który ruszy już 10 kwietnia. Wysyłając go możesz zadecydować o lokalizacji w Wolsztynie kolejnego placu zabaw Muszkieterów (pierwszy z
nich powstał 2 lata temu przy Promenadzie). W ramach plebiscytu sms-owego
mieszkańcy miejscowości, w których znadują się sklepy Intermarché i Bricomarché,
wybiorą bowiem dwie lokalizacje, w których powstaną place zabaw, ufundowane Szczegółowe informacje o zasadach głosowania oraz regulamin konkursu można
przez Fundację Muszkieterów. Głosowanie potrwa do 31 maja. W tym roku konkurs znaleźć na stronie www.placezabaw.muszkieterowie.pl.
„Zagłosuj na Swoje Miasto” zorganizowany zostanie, w ramach kampanii społecznej
Fundacji Muszkieterów „Place Zabaw Muszkieterów”, już po raz trzeci. W ramach
tej edycji, w dwóch miejscowościach, na które oddana zostanie największa liczba
głosów, Fundacja Muszkieterów ufunduje kolorowe, nowoczesne i bezpieczne place
zabaw. Każdy o wartości blisko 30 tys. zł.
Mieszkańcy oraz sympatycy Wolsztyna mogą zagłosować na swoje miasto, wysyłając
SMS o treści PLAC349 pod numer 7168. Koszt SMS to 1 złoty plus VAT. W głosowaniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie.
- Chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Wolsztyna do udziału w konkursie i
głosowaniu na swoje miasto. Dzięki Waszym głosom Wolsztyn może być kolejnym
miastem, w którym ufundowany przez Muszkieterów plac zabaw, umili życie jego
najmłodszym mieszkańcom – podkreśla Marek Feruga, Prezes Grupy i Fundacji
Muszkieterów.
W ciągu czterech lat trwania akcji „Place Zabaw Muszkieterowie”, w miejscowościach, w których obecni są Muszkieterowie, Fundacji Muszkieterów, udało się wybudować 76 placów zabaw. Ich łączna wartość przekroczyła 2,6 mln złotych. W zeszłorocznym plebiscycie „Zagłosuj na Swoje Miasto”, najwięcej głosów oddali mieszkańcy Słupcy oraz Głogowa i to właśnie tam powstały place zabaw Muszkieterów.
-Żyjąc wśród lokalnych społeczności, jesteśmy ich częścią i mamy poczucie odpowiedzialności za to, żeby żyło im się co raz lepiej. Dlatego, aby odpowiedzieć na ich potrzeby, realizujemy takie inicjatywy jak „Place Zabaw Muszkieterów”. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się wybudować place zabaw we wszystkich
miejscowościach, w których jesteśmy obecni – dodaje Prezes Grupy i Fundacji Muszkieterów.

Już działa Klub Integracji Społecznej
W środę 11 kwietnia br. zainaugurował swoją działalność Klub Integracji Społecznej w Wolsztynie.
Jego założycielem jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w ramach projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Twój Klub Integracji Społecznej”. Uczestnikami KIS jest 15 osób. Są to m.in. osoby niepełnosprawne (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym), nieaktywne zawodowo w wieku 45 – 64. W ramach KIS zajęcia prowadzone będą w trybie
grupowym i indywidualnym. Piętnastu klubowiczów będzie uczestniczyło w cyklu spotkań. Klubowicze mogą liczyć na wsparcie indywidualne: dyżury lekarza, psychologa, prawnika, doradcy zawodowego oraz udział w warsztatach grupowych m.in. zajęcia psychoedukacyjne, kursy umiejętności społecznych, warsztaty wspierające rodzinę, samopomocowe grupy wsparcia, Kursy Aktywnego Poszukiwania Pracy, kursy z zakresu podstawowej obsługi komputer, kursy zawodowe.
Ale KIS to nie tylko zajęcia. To także mnóstwo pomysłów na organizację wolnego czasu
(codziennie świeża prasa, dostępne książki i filmy), wyjście do kina czy teatru. Uczestnicy Klubu
Integracji Społecznej oraz ich najbliższa rodzina mogą otrzymać pomoc w odbudowaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych. KIS działa na rzecz integracji osób o podobnych trudnościach
i problemach życiowych, pomaga samoorganizować się w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Działalność KIS reguluje ustawa o zatrudnieniu socjalnym - KIS są ważnym partnerem OPS i PUP w aktywizacji społeczno – zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – wpisują się na listę ważnych partnerów w realizacji gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Zajęcia w Klubie
zmierzają do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu
bezpieczeństwa socjalnego, rozumianego jako szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.

