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W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 3 grudnia 2015 roku dotycz ące pro śby o uj ęcie w planie 

bud żetowym środków na sfinansowanie nowotworzonej placówki wsparcia dziennego - 

Socjoterapeutycznego Klubu M łodzie żowego informuj ę , że podtrzymuj ę  stanowisko zawarte w pi śmie 

skierowanym do Pani w dniu 23 pa ździernika 2015 roku. W chwili obecnej nie ma mo ż liwości 

zabezpieczenia dodatkowych ś rodków na realizacj ę  zadania z zakresu prowadzenia placówek wsparcia 

dziennego dla dzieci i m łodzieży. Niemiej jednak w roku 2016 planowane jest przeprowadzenie 

otwartego konkursu ofert na realizacj ę  tego zadania, w przypadku zainteresowania konieczne jest 

złożenie szczegó łowej oferty realizacji zadania. 

Jednocze śnie informuj ę , że maj ąc na uwadze szczególne potrzeby dzielnicy Katowice-Za łęż e, 

b ęd ące konsekwencj ą  złożonych przemian spo łecznych, miasto Katowice planuje utworzenie w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Centrum Spo łeczno ściowego ,Nasze Za łęże". Zgodnie z 

opublikowanym przez Ś ląski Urząd Marsza łkowski harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie 

dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ś l ąskiego na 2016 rok, we wrze śniu 2016 roku 

planowany jest termin rozpocz ęcia naboru do konkursu. 

G łównym celem przedmiotowego projektu jest wzrost spójno ści społecznej i zmniejszenie 

dysproporcji w poziomie życia mieszka ńców, podniesienie poziomu integracji i reintegracji spo łecznej 

m łodzie ży wywodz ącej si ę  ze ś rodowisk zagro żonych wykluczeniem spo łecznym. Te szeroko zakrojone 

dzia łania, maj ące na celu ograniczenie marginalizacji m łodzie ży z dzielnicy Za łęż e, wpiszą  się  zapewne 

w d ążenia realizowane równie ż  przez Stowarzyszenie „Dom Anio łów Stró żów". W kwestii realizacji ww. 

projektu prowadzone ju ż  były rozmowy pomi ędzy Pani ą  a Pani ą  Ann ą  Trepką, Dyrektorem Miejskiego 

Oś rodka Pomocy Spo łecznej w Katowicach, w zakresie ewentualnej przysz łej współpracy. Licz ę  na to, że 

dzi ęki tym dzia łaniom pomoc skierowana do m łodzieży z dzielnicy Za łęże zyska kompleksowy i spójny 

charakter. 
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