
ZASADY WYJAZDÓW Z KLIKĄ
W ostatnich latach przybywa coraz więcej osób niepełnosprawnych chętnych do wyjazdów 
wakacyjnych, na Sylwestra i inne wyjazdy organizowane przez Klikę. Jesteśmy więc 
zmuszeni przyjąć jakieś kryteria odnośnie kolejności zapisów na te wyjazdy.

W ubiegłym tygodniu dużo rozmawialiśmy na ten temat, w gronie Zarządu Stowarzyszenia 
oraz osób pomagających w organizowaniu wyjazdów i ustaliliśmy, że będą to następujące 
kryteria:

W pierwszej kolejności kwalifikowane do wyjazdów będą osoby niepełnosprawne 
zaangażowane w życie Kliki, które uczestniczą w nim przez cały rok, a nie tylko jeżdżą na 
organizowane wyjazdy.

Zaangażowanie to polega między innymi na uczestniczeniu w kwestach podczas których 
zbieramy pieniądze właśnie na te wyjazdy.

Gdyby nie dotacje i kwesty, wyjazd jednej osoby na wakacje kosztowałby o 50 % więcej. 
Odpłatność za wyjazdy wakacyjne praktycznie nie zmieniła się od roku 2012 kiedy to 
płaciliśmy po 530,00 zł. Właśnie dzięki temu, że zaczęliśmy organizować systematycznie 
kwesty i zbierać odpisy 1 % z podatku.

Dlatego tak ważna jest pomoc w czasie kwest. Jeśli ktoś chce jechać na wakacje czy 
Sylwestra musi pojawić się na co najmniej dwóch kwestach minimum na 3 mszach i chwile 
po nich. Nie jest ani sprawiedliwym, ani uczciwym to, że część klikowiczów mobilizuje się i 
systematycznie uczestniczy w kwestach a innym się nie chce.

Osoby mieszkające pod Krakowem mogą przyjechać 1 raz, ale być na 5 mszach.

Osoby mieszkające w innej części Polski i nie mogące przyjechać powinny poszukać 2 
nowych wolontariuszy na obóz.

W tym roku na razie mamy zaplanowane jeszcze następujące kwesty:
31 marca w parafii Dobrego Pasterza, ul. Dobrego Pasterza 117
31 marca udział w „Ciachu za ciacho” u Dominikanów, gdzie sprzedajemy ceramikę i 
rozdajemy ulotki
05 maja w parafii Św. Szczepana, ul. Sienkiewicza 19
12 maja w parafii Bożego Ciała, ul. Bożego Ciała 26
26 maja w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Ludźmierska 2 na os. Teatralnym
We wrześniu w parafii NMP z Lourdes, ul. Misjonarska 37 koło ul. Lea
Kwesta u Dominikanów, której terminu jeszcze nie znamy.

Drugie pod względem wagi kryterium to zbieranie odpisów 1% z podatków oraz darowizn.
W pierwszej kolejności jadą osoby zbierające 1 % przy Klice.

http://klikakrakow.pl/index.php/79-news/218-nformacje-dotyczace-wyjazdow-z-klika


Niektórzy klikowicze zbierają 1 % przy Klice i część zebranej kwoty oddają Klice (od teraz 
będzie to 20%). Są też osoby, które zbierają gdzie indziej np. w Avalonie, ale tak samo 
korzystają z życia Kliki i jeżdżą na wyjazdy w tej samej cenie co pozostali.

W tym roku odpłatność za obozy będzie wynosiła:

Grupa Eweliny i Artura - Rewal 17-31 lipca
Wózkowicze 750 zł
150 zł zniżki dla wózkowiczów zbierających 1 % przy Klice
Wolontariusze 650 zł
50 zł zniżki dla wolontariuszy, którzy pojawią się na 2 kwestach

Grupa Grześka - Rajgród 12-27 lipca
Wózkowicze 700 zł
150 zł zniżki dla wózkowiczów zbierających 1 % przy Klice
Wolontariusze 600 zł
50 zł zniżki dla wolontariuszy, którzy pojawią się na 2 kwestach

Różnice w cenie między grupami wynikają z tego, że koszt pobytu nad morzem jest droższy 
niż na Mazurach.
Jeśli ktoś chce zbierać odpis 1 % przy Klice i mieć zniżki od Sylwestra to należy się 
skontaktować z Marcinem Misiorkiem (marcin.misiorek@interia.pl)

Zdajemy sobie sprawę, że u wielu z was informacja ta wzbudzi kontrowersje, jednakże z 
powodu rosnącego zainteresowania wyjazdami musimy przyjąć jakiś priorytet zapisów. 
Szkoły mają swoje ograniczenia i wszystkich chętnych nie pomieścimy. Ponadto Klika nie 
może zmieniać się w biuro turystyczne, organizujące tanie wyjazdy. 
Jesteśmy przede wszystkim Wspólnotą a bycie Wspólnotą to bycie razem przez cały rok, na 
modlitwie i wspieraniu się. Bycie Wspólnotą to też pewien wysiłek, którego wymagać 
musimy również od osób niepełnosprawnych.

Do zobaczenia

Klika team
518674432, 664599053 - Grupa Eweliny i Artura
664 971 396 - Grupa Grześka
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