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Szanowny Panie Prezydencie! 

Ponownie zwracamy si ę  
Socjoterapeutycznego Klubu 
młodzieży prowadzonej prze 
Załęże. 

do Pana z pro śbą  o 
Młodzieżowego - jako 
Dom Aniołów Stróżów 

ujęcie w planie budżetowym sfinansowania 
nowotworzonej placówki wsparcia dziennego dla 
dla dorastaj ącej młodzieży, mieszkańców dzielnicy 

Proszę  o spotkanie w tej sprawie z Panem Prezydentem lub Pani ą  Wiceprezydent. Dotychczas wszelkie 
wnioski o takie spotkanie zostawa ły przekierowywane do Pani Naczelnik Wydzia łu Polityki Społecznej, 
która każdorazowo informuje Stowarzyszenie o braku środków w Wydziale oraz o tym, że decyzje w kwestii 
ewentualnego przesuni ęcia innych środków leżą  w gestii Prezydenta. Zdajemy sobie spraw ę, ze Wydział  
Polityki Spo łecznej prawdopodobnie nie ma wolnych środków na finansowanie kolejnych działań, stąd nasza 
wielokrotna pro śba o spotkanie z władzami miasta - z Panem Panie Prezydencie - bo to Pa ństwo macie 
możliwość  przeanalizowania sytuacji i ewentualnie podj ęcia decyzji o sfinansowaniu dzia łań  służących 
poprawie sytuacji trudnej m łodzieży w katowickim Załężu. 

Ponadto w odpowiedzi Pani Wiceprezydent Marzeny Szuby na wniosek Rady Jednostki Dzielnicy 
popieraj ący konieczność  prowadzenia dzia łań  wychowawczych i resocjalizacyjnych z m łodzieżą  z Załęża 
zabrakło odniesienia się  do merytorycznych argumentów naszego wniosku. W odpowiedzi Pani 
Wiceprezydent informuje jedynie, że Stowarzyszenie otrzymuje dotacj ę  na dofinansowanie prowadzenia 
placówek wsparcia dziennego dla dzieci i że nie ma podstaw merytorycznych, żeby zwiększać  
dofinansowanie tylko jednej organizacji. Powy ższa argumentacja wskazywa łaby, że nie rozważono potrzeb 
młodzieży i dzielnicy, a skupiono się  na tym, że nasze Stowarzyszenie nie powinno otrzyma ć  więcej 
funduszy na prowadzone zadania na rzecz miasta. 

Pragnę  zwrócić  uwagę , że wniosek dotyczy finasowania innej placówki i dzia łań, niż  te które są  
dofinansowywane. Ponadto Dom Anio łów Stróżów jako jedyna organizacja w mie ście dopłaca rocznie z 
własnych środków ok. 100.000z1 do prowadzenia placówek wsparcia dziennego dla dzieci, a prac ę  z 
młodzieżą  i rodzinami wykluczonymi - mieszkańcami Katowic - prowadzili śmy jak dotąd w całości z 
funduszy zewn ętrznych. Pozosta łe placówki mają  wkład finansowy na poziomie ok. 2000 - 5000A. Sugestia, 
że poziom dofinansowania zada ń  prowadzonych przez nasz ą  organizacj ę  jest zbliżony do innych lub nawet, 
że nie można nas•traktować  preferencyjnie jest bezpodstawny, niesprawiedliwy i wprowadzaj ący w błąd 
odbiorców tych informacji. 
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Patrząc na wysoko ść  przyznawanych dotacji na zadania realizowane przez organizacje sytuacja wygl ąda 
następująco (przybliżone dane na podstawie wybranych organizacji): 

- Katolicka Fundacja Dzieciom - ok. 1 .mln 60 tys (2014 rok) 
- CARITAS - Ośrodek Sw. Jacka (placówki wsparcia dziennego) - ok. 900.000,00z1 
- Dom Aniołów Stróżów - 361.93 6,4Ozł  

Proszę  o ponowne rozpatrzenie argumentów merytorycznych naszego wniosku tj konieczno ść  pomocy 
i zapobiegania uzależnieniom młodzieży z rodzin patologicznych, w tym w szczególno ści od dopalaczy 
i alkoholu, z którymi w Załężu jest bardzo poważny problem, pomoc w nieprzerywaniu przedwcze śnie 
edukacji, nauka i wychowanie m łodzieży w kierunku poprawnego funkcjonowania spo łecznego 
i przygotowanie ich do wej ścia na rynek pracy. Prowadzony Socjoterapeutyczny Klub M łodzieżowy jest tek 
jedyną  tego typu placówką  w całym Załężu i jedną  z pięciu w całym mieście. 

W kampanii wyborczej obieca ł  Pan wsparcie dzielnic, które przez kilka lat - w związku z inwestycjami w 
centrum miasta - były mniej wspierane. To rzeczywi ście bardzo ważny element zrównoważonego rozwoju 
miasta. Szczególnie dzielnice tj. Za łęże, które najbardziej ucierpia ły na transformacji ustrojowej, a przez lata 
były zamieszkiwane przez górników i hutników, którzy byli chlub ą  Sląska, dzisiaj najbardziej potrzebuj ą  
pomocy ze strony samorz ądu. 

Prosimy o wsparcie nas w tym pomaganiu najubo ższym i potrzebuj ącym, a z naszej strony gwarantujemy 
wysoką  jakość  usług oraz dalsze pozyskiwanie środków na realizacj ę  zadań  własnych Miasta. Być  może 
pokutuje przekonanie, że Dom Aniołów Stróżów jest na tyle zaradny w zdobywaniu sponsorów, że nie 
potrzebujemy wsparcia, a inne organizacje nie poradzi łyby sobie bez wysokich dotacji, ale środki od 
sponsorów zazwyczaj przeznaczone s ą  na konkretne działania dla dzieci np. sfinansowanie rajdów, wakacji, 
wyprawki szkolne, praca logopedy, organizacja praktyk i sta ży itd. Zasadniczo firmy i osoby prywatne 
rzadko kiedy chc ą  finansować  to, co najważniejsze w pomocy drugiemu cz łowiekowi tj codzienna obecno ść  i 
praca specjalistów, op łacenie rachunków za wod ę , prąd itd. O takie właśnie dofinansowanie wnioskujemy. 
Pozostałe koszty jeste śmy w stanie sfinansowa ć  z darowizn. 

poważaniem 	- 
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Do wiadomości: 
Komisja Polityki Spo łecznej 
~omisja Budżetu Miasta 


