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Zwracamy si ę  do Państwa z uprzejmą  prośbą  o wsparcie pracy i dzia łań  na rzecz trudnej młodzieży z tej 
dzielnicy. Prosimy o poparcie wniosku z łożonego przez Stowarzyszenie do Urz ędu Miasta Katowice w dn. 
20.07.20 16 dotyczącego dofinansowania funkcjonowania Socjoterapeutycznego Klubu M łodzieżowego w 
Katowicach - Załężu w roku 2017. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, i ż  - z uwagi na to, że budżet jest w 
fazie planowania - nasz wniosek b ędzie dopiero rozpatrywany. 

Od listopada 2014 roku Klub prowadzony jest g łównie z funduszy pozyskiwanych od sponsorów, ze zbiórek 
publicznych lub odpisów 1%, ale środki te nie są  wystarczaj ące i cały czas istnieje zagro żenie zamknięcia 
Klubu dla trudnej młodzieży z dzielnicy. Ponadto - z uwagi na brak środków - konieczne by ło znaczne 
okrojenie oferty. Ju ż  kilkukrotnie zwracali śmy się  do Urzędu Miasta (w latach 2014 i 2015) z podobną  
prośbą. W ubiegłym roku otrzymali śmy informacj ę  (pismem z dn. 4.02.2015r.) o planowanym og łoszeniu 
konkursu na prowadzenie takiego zadania, ale ostatecznie w maju 2015 roku otrzymali śmy pismo, że 
konkurs - z uwagi na inne wydatki - nie zostanie jednak og łoszony. 

Klub Socjoterapeutyczny dzia ła od 2009 roku i jest jedyną  tego typu placówką  - z programem 
terapeutycznym - w dzielnicy. Istotnym czynnikiem zwi ększającym szanse na sukces w pracy z m łodzieżą  
jest to, że Klub jest rozpoznawalny i ma już  ugruntowaną  pozycję  wśród młodzieży. Dorastanie to trudny 
wiek i w zasadzie instytucje z zewn ątrz, nie maj ące wcze śniej relacji z lokalną  młodzieżą  mają  bardzo małe 
szanse zrekrutować  grupę  docelową  i zaangażować  ją  do długofalowej pracy nad sobą . 

Młodzież  jest przez nas przygotowywana do wej ścia na rynek pracy - edukujemy ich, szukamy miejsc pracy, 
uzgadniamy z pracodawcami warunki zatrudnienia. Z pomoc ą  pedagogów dbamy tez o ich sytuacj ę  osobistą, 
a z prawnikami o sytuacj ę  prawną  tak, by nie dziedziczyli długów po swoich rodzicach lub 
współodpowiadali solidarnie za zad łużenia komornicze. Taka tragiczna sytuacja ma miejsce w wielu 
rodzinach i prowadzi do degradacji m łodych ludzi, którzy - w obliczu kilkudziesięciotysięcznych długów, 
które często nieświadomie nabywaj ą  w momencie ukończenia 18 roku życia - tracą  poczucie sensu pracy i 
nigdy jej oficjalnie nie podejmuj ą. W porozumieniu ze szkołami dbamy równie ż  o to, by nie wypadli z 
systemu edukacji. 
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Istotnym wsparciem tego procesu - podobnie, jak w przypadku placówek wsparcia dziennego dla dzieci - jest 
codzienna praca pedagoga ulicznego i animatora spo łecznego z Domu Anio łów Stróżów wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców Załęża. 

Jak już  wspominaliśmy, po zakończeniu w dniu 30.11.2014 roku, 3-letniego projektu z komponentem 
ponadnarodowym wspó łfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Stowarzyszenie pozosta ło bez finansowania tej formy wsparcia. Z uwagi na du że potrzeby 
społeczności lokalnej i brak wystarczaj ącej oferty w tym zakresie - podj ęliśmy decyzj ę  o kontynuacji 
działalności Klubu Młodzieżowego. Zadanie to - od 1.12.2014 roku - Stowarzyszenie z du żym trudem w 
95% finansuje ze środków pozyskanych od sponsorów indywidualnych, firm i ze zbiórek publicznych. 1 raz 
- dzięki wsparciu Rady Jednostki Dzielnicy Załęże - otrzymali śmy dotację  z Urzędu Miasta Katowice na 
ww zadanie w wysokości 6000A. Ograniczone środki poskutkowały koniecznością  ograniczenia oferty, a 
sytuacja młodzieży i Klubu jest niestabilna, ajego przysz łość  niepewna. 

W związku z tym, bardzo prosimy o poparcie naszego wniosku tj uwzgl ędnienie kosztów prowadzenia 
specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla m łodzieży z Załęża, w planie budżetowym na rok 2017 i 
tym samym wsparcie tych m łodych, samotnych ludzi, którzy bez wsparcia z zewn ątrz powielaj ą  wzorce i 
schemat funkcjonowania swoich rodzin. 

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej pro śby. 

Z poważaniem 

PREZES ZARZĄDU \ Monika Bajka 


