Lato w mieście z ograniczeniami
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Akcja „Lato w mieście” w tym roku nie będzie miało takiego przebiegu jak w latach
ubiegłych, przez epidemię koronawirusa. Jednak mimo wszystko jednostki miejskie mają w
zanadrzu wiele propozycji zajęć dla dzieci na czas wakacji.

O planach związanych z wakacyjną rekreacją dla dzieci mówiono podczas spotkania
Komisji Edukacji. Wśród zaproszonych gości była dyrektor Wydziału Edukacji – Ewa
Całus, która dokładnie przedstawiła ofertę miasta. Choć w tym roku coroczna akcja
„Lato w mieście” nie odbędzie się ze względu na pandemię kornawirusa, to wiele
jednostek miejskich stworzyło pokaźną bazę zajęć. To co pozostało z oferty na czas
letni w ramach działań Miasta, to przede wszystkim oferta młodzieżowych domów
kultury. Wszelkie zajęcia będą odbywać się w reżimie sanitarnym w małych grupach.
Każda ze stron MDK-ów posiada dokładne harmonogramy zajęć oraz sposoby
rekrutacji. Wśród zajęć wakacyjnych w domach kultury będą warsztaty podróżnicze,
pokaz iluzji, warsztaty robienia latawców i balonów latających, zajęcia sportowe,
projekty artystyczne (plastyczne i muzyczne), zajęcia proekologiczne,
a także mnóstwo ciekawych gier i zabaw w plenerze oraz tematycznych spacerów. O
ofercie MDK-ów można przeczytać też pod linkiem.
Miasto nie zapomina również o dużych rodzinach a przede wszystkim o ofercie
wakacyjnej dla dzieci z niepełnosprawnościami. Dla dzieci z niepełnosprawnością
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przygotował ofertę półkolonii, zarówno tylko dla
dzieci z niepełnosprawnością, jak również półkolonie integracyjne. W obydwu
przypadkach zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku przez osiem godzin,
w trakcie których dzieci będą mogły skorzystać ze zróżnicowanej formy aktywności.
Ponadto organizatorzy zapewniają także transport oraz pełne wyżywienie.
Również rodziny posiadające Kartę Krakowskiej Rodziny 3+ mogą w okresie letnim
skorzystać z ofert 10 podmiotów, z którymi współpracuje miasto. Na czas letni
przygotowano prawie
4 tys. bezpłatnych biletów, m.in. bezpłatne wejścia do Centrum Edukacji Ekologicznej
ZZM – Symbioza. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Elżbieta
Kois-Żurek, wspomniała również o ulgowych kuponach do Parku Wodnego dla
posiadaczy karty (ma być przyznawanych codziennie 50 kuponów).
Z ofertą Wydziału Sportu można zapoznać się na pod linkiem.
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