O nas
Kim jesteśmy?
Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta to 13 klubów, które
działają w różnych miejscach w Nowej Hucie.
Działalnością 13 klubów Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta kieruje
Dyrektor.
Dyrektor pracuje w miejscu nazywanym biurem.
Biuro znajdziesz na osiedlu Zgody 1.
Wejście do biura znajduje się od środka osiedla Zgody. Wygląda jak
poniżej na obrazku.

W biurze pracują też osoby, które pomagają Dyrektorowi kierować
działalnością klubów.
Osoby te zajmują się sprawami pieniędzy na działanie, dbają o budynki
klubów i o pracowników Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku.
Biuro otwierane jest o godzinie 8:00 i zamykane
o godzinie 16:00.

W klubach pracują kierownicy klubów i instruktorzy. Zajmują się
organizacją zajęć i wydarzeń.
Kluby otwierają się i zamykają w różnych godzinach.

Co robimy?
W klubach organizujemy zajęcia dla dzieci, dorosłych, osób starszych
i całych rodzin.
W czasie zajęć możesz na przykład malować, rysować, tańczyć,
śpiewać, robić ozdoby do domu z różnych materiałów.
Możesz nauczyć się języków obcych, gry na instrumentach muzycznych
albo spróbować być aktorem i wystąpić w sztuce teatralnej.
W klubach spotykają się sąsiedzi, czyli osoby, które mieszkają w pobliżu.
Sąsiedzi spędzają w klubach czas wolny i robią wspólnie różne rzeczy.
Na przykład gotują, bawią się, grają w gry, czytają poezję.
W klubach spotykają się też osoby starsze, które chcą spędzać czas
z rówieśnikami.
Osoby starsze rozmawiają, piją herbatę i jedzą ciastka, a czasami
tańczą.
W każdym klubie jest domowa atmosfera i ludzie są dla siebie życzliwi.
Ludzie, którzy przychodzą do klubu na zajęcia i spotkania to uczestnicy
zajęć. Zachowują się jak nasi przyjaciele.
Kiedy uczestnicy zajęć mają pomysł, by zrobić coś ciekawego, chętnie
im pomagamy.
Dlatego mówimy, że Tworzymy to miejsce razem.
Każdy z naszych klubów jest inny, ma różne zajęcia i różnych przyjaciół.
Opis klubów znajdziesz w dokumencie Informacja o klubach w tekście
łatwym do czytania.

Co jeszcze robimy?
W Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta organizujemy wydarzenia, które
odbywają się poza klubami.
Wydarzenia to na przykład koncerty z cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?!
Koncerty odbywają się 4 razy w roku w różnych miejscach Nowej Huty.
Organizujemy Festiwal Zaklęte w Dyni. Festiwal odbywa się raz roku we
wrześniu.
Wymyślamy projekty, poświęcone historii, zwyczajom i tradycjom Nowej
Huty.
W projektach wydajemy książki, albumy, leksykony i mapy.
Dla osób starszych prowadzimy Nowohucką Akademię Seniora.
W Nowohuckiej Akademii Seniora uczymy przydatnych rzeczy.
Na przykład obsługi telefonów, pierwszej pomocy albo języków obcych.
Organizujemy zajęcia gimnastyczne, spotkania ze znanymi ludźmi oraz
wspólne wyjścia do muzeów, kin, teatrów i innych ciekawych miejsc.

Kontakt
Jeżeli chcesz skontaktować się z nami możesz
zadzwonić przez telefon, odbyć rozmowę wideo przez
internet, napisać list albo wysłać wiadomość mailem.
Możesz kontaktować się z dyrektorem lub pracownikami
biura w sprawach działalności Ośrodka, dotyczących pieniędzy na
działalność, budynków lub pracy.
Na stronie internetowej Kontakt znajdziesz potrzebne
adresy i numery.
Jeżeli nie widzisz adresów, to kliknij myszką strzałkę po
prawej stronie napisu Biuro.

Jeżeli chcesz dowidzieć się czegoś o zajęciach lub wydarzeniach
w klubie, możesz kontaktować się z klubem.
Na stronie internetowej Kontakt znajdziesz potrzebne adresy i numery.
Adresy i numery klubów znajdziesz poniżej adresów i numerów Działu
Imprez i Promocji.
Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o koncertach, festiwalach, projektach
lub Nowohuckiej Akademii Seniora, możesz kontaktować się z Działem
Imprez i Promocji.
Adres i numery Działu Imprez i Promocji znajdziesz na stronie
internetowej Kontakt poniżej adresów i numerów Biura.
Jeśli jesteś Głuchy, możesz skorzystać z tłumacza języka
migowego.
Tłumacz jest za darmo, ale musisz się wcześniej umówić.
Jeśli jesteś osobą niewidomą lub mającą duże problemy
z widzeniem możesz załatwić wszystkie swoje sprawy.
Poinformuj pracowników biura albo klubu o Twoich
problemach ze wzrokiem i powiedz jak można Ci pomóc.
Jeśli przy poruszaniu się pomaga Ci pies przewodnik,
możesz z nim przyjść do biura i każdego klubu.
Jeśli jesteś osobą z problemami w poruszaniu się, poproś
o pomoc pracowników biura albo klubu.
Napisz lub zadzwoń do Koordynatora ds. dostępności
jeżeli masz kłopot z kontaktem, nie wiesz z kim
rozmawiać albo kto z nas mógłby Ci pomóc:
koordynator@krakownh.pl, 504 419 164.

