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MAGICZNY KRAKÓW BEZ BARIER

W  2010 r. po mo-
dernizacji ruszyła 
nowa odsłona Ma-
gicznego Krakowa. 
Z  głównej strony 
portalu można 
przejść do serwi-
su „Bez barier”, 
który w  całości 
jest poświęcony 
problematyce nie-
pełnosprawności. 
Można znaleźć 
w  nim wszystkie 
potrzebne osobie 
z  niepełnospraw-
nością tematy, 
począwszy od ulg 

i  uprawnień, zatrudnienia, orzecznictwa, poprzez formy 
pomocy, szkolnictwo specjalne aż turystyki, sportu i kul-
tury. Ponadto można tam znaleźć informacje o  instytu-
cjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Ważną częścią serwisu są aktualności, w których publi-
kowane są informacje o przedsięwzięciach i programach 
realizowanych przez miasto, jak również organizacje po-
zarządowe działające na rzecz osób z  niepełnospraw-
nością. Gorąco zachęcamy podmioty działające w  tym 
obszarze do kontaktu z nami, również w sprawie publiko-
wania informacji o prowadzonych działaniach.

www.krakow.pl/bezbarier

KRAKOWSKI INFORMATOR DLA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Na początku 2011 roku ruszyły prace związane z  aktu-
alizacją „Krakowskiego Informatora dla Osób Niepełno-
sprawnych”. To już szósta edycja tego ważnego wydaw-
nictwa, którego inicjatorem jest Urząd Miasta Krakowa 
i Zarząd i Rada Dzielnicy I Kraków-Śródmieście.

Informator jest kompendium wiedzy, z którego mogą 
korzystać wszystkie osoby z  niepełnosprawnością i  nie 
tylko. Zawarto w  nim najpotrzebniejsze informacje 
z  zakresu ulg i  uprawnień, edukacji, orzecznictwa czy 
rehabilitacji. 

Informator można otrzymać w  Referacie ds. Pro-
blematyki Osób Niepełnosprawnych przy ul. Stacho-
wicza 18, pokój nr 6, jak również pobrać ze strony 
www.krakow.pl/bezbarier

Grzegorz Kot
Główny Specjalista

Referat ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych

8 listopada 2010 r. uruchomiony został nowy miejski por-
tal informacyjny dla organizacji pozarządowych. Celem 
portalu jest to, aby był tworzony nie tylko dla, ale przez 
organizacje pozarządowe, dlatego każda ma możliwość 
promowania się i  informowania o swojej działalności na 
łamach. 

www.ngo.krakow.pl
Ideą powstania i  uruchomienia portalu było stworzenie 
opiniotwórczego medium dla organizacji pozarządo-
wych, będącego jednocześnie platformą wymiany do-
świadczeń pomiędzy krakowskimi organizacjami.

Portal ngo.krakow.pl prezentuje m.in. aktualności ze 
sfery III sektora, wizytówki poszczególnych podmiotów 
w „Katalogu organizacji pozarządowych”, ofertę Miejskie-
go Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych. Informuje 
o projektach Miasta prowadzonych na rzecz krakowskich 
NGO-sów oraz zadaniach publicznych, które decyduje 
się wspólnie z nimi realizować – z myślą o mieszkańcach 
Krakowa.

Portal powstał z  ramach projektu „MOWIS – Miejski 
Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w  Krako-
wie”, dofinansowanego z  Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego.

Sylwia Drożdż
Redaktor Portalu ngo.krakow.pl 


