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W związku z prowadzonymi pracami nad budżetem miasta na rok 2016 	 mocy Dzieciom i 
Młodzieży DOM ANIOŁOW STROŻOW zwraca się  ponownie z wnioskiem o uj ęcie w planie budżetowym 
sfinansowania Socjoterapeutycznego Klubu M łodzieżowego - placówki wsparcia dziennego dla m łodzieży 
prowadzonej przez Dom Anio łów Stróżów dla dorastaj ącej młodzieży, mieszkańców dzielnicy Załęże. 

Taki wniosek Stowarzyszenie z łożyło już  z początkiem 2015 roku otrzymuj ąc pisemne deklaracje o 
planowanym do ogłoszenia w maju br konkursie na prowadzenie tego typu placówek i propozycj ą  
przystąpienia do ww konkursu. (ww pisma w za łączeniu). Zakres działań  Klubu mieści się  w 100% w 
zadaniach własnych gminy i jest przedmiotem zainteresowania polityki spo łecznej miasta. Niestety okaza ło 
się, iż  z powodu konieczności relokacji środków konkurs ten nie zosta ł  ogłoszony. 

Klub przygotowuje młodzież  wywodzącą  się  ze środowisk patologicznych do wej ścia w dorosłość  bez 
konfliktów z prawem, uzale żnień  i bezrobocia. Celem pracy specjalistów jest wypuszczenie w świat 
samodzielnych, odpowiedzialnych doros łych - niezależnych od zasiłków z systemu pomocy spo łecznej i 
urzędów pracy. Rolą  naszego Klubu jest racjonalna pomoc przynosz ąca korzyści zarówno społeczne, jak i 
ekonomiczne. 

Prowadzona placówka jest jedyn ą  tego typu w całym Załężu i jedną  z pięciu w całym mieście. 

Załęże - co potwierdzaj ą  dane z Diagnozy Problemów Społecznych Miasta Katowice - jest 1 z 2 najbardziej 
patologicznych dzielnic miasta, po łożona niemal w samym jego centrum. To tu zamieszkuje wraz z rodzin ą  
ostatnio zatrzymany najwi ększy w Polsce handlarz dopalaczami. To równie ż  w Załężu obserwujemy jedne z 
najwyższych wskaźników przestępczości, bezrobocia i ubóstwa. Jednocze śnie to właśnie w takich rodzinach, 
jest jeden z najwyższych wskaźników dzietności co oznacza, że w starzejącym sie społeczeństwie, naszą  
przyszłością  są  w większości ludzie wywodzący się  z biedy i patologii. Srodowisko, z którego wywodz ą  się  
Ci miodzie ludzie dodatkowo zosta ło zdegradowane przez transformacj ę  ustrojową, której skutkiem było 
zamknięcie wszystkich okolicznych kopalń  i hut, a co za tym idzie utrata pracy i brak przysz łości kilkunastu 
tysięcy osób. Mając na uwadze dobro i przysz łość  tych młodych ludzi, którzy nie ze swojej winy urodzili si ę  
w takim miejscu, ale te ż  dobro i bezpieczeínis 	aszego miasta wnioskujemy o sfinansowanie ww 
placówki."' . 	
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W prowadzonych przez Stowarzyszenie w latach 2010 - 2014 programach przeciwdziałania bezrobociu i 
wykluczeniu ok. 80% osób podnios ło swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe, ok. 85% poprawiło 
swoje funkcjonowanie emocjonalne i spo łeczne, a ponad 50% podj ęło zatrudnienie. Roczny koszt 
prowadzenia placówki dla 15 osób w wieku 14 - 19 lat to tylko ok. 160.000 z ł. Dla porównania półroczne 
zasiłki wypłacane 15 bezrobotnym osobom to ok. 50.000z ł. Do tego należy doliczyć  zasiłki z pomocy 
społecznej i długofalowe koszty społeczne i ekonomiczne - utrwalającego się  bezrobocia, patologii, 
uzależnień, przestępczości itd. Jednocześnie realizowane przez Dom Anio łów Stróżów systemowe podej ście 
do pomocy zakładające pracę  z całymi rodzinami oraz bliską  współpracę  z sądami, kuratorami, szko łami i 
pomocą  społeczną  przyczyniło się  do uchronienia młodzieży przed trafianiem do domów dziecka, co jest 
korzystne psychologicznie i emocjonalnie dla samych dzieci, ale i ekonomiczne. Miesi ęczny koszt pracy z 
podopiecznym oraz jego rodziną  i otoczeniem w Klubie to ok. 900zł. Miesięczny koszt utrzymania 1 miejsca 
w Domu Dziecka to ok. 5000zł . Przy znanych - zatrważająco wysokich (ok. 38% wszystkich rejestrowanych 
bezrobotnych) - wskaźnikach bezrobocia w grupie m łodych ludzi w Katowicach oraz wysokich kosztach 
resocjalizacji i opieki całodobowej, profilaktyka jest najlepszym i najskuteczniejszym sposobem 
zapobiegania pogłębiania problemu. 

Prowadzona przez Dom Anio łów Stróżów praca z młodzieżą  i dorosłymi nastawiona jest na efekt i jako taka 
traktowana jest jako inwestycja, a nie jedynie koszt. Prowadzone programy - zawieraj ące również  staże 
zawodowe i „szyte na miarę" miejsca pracy - oraz propagowane podej ście do rozwiązywania problemów 
społecznych są  wysoko cenione przez środowisko biznesowe. W realizacji tych dzia łań  współpracujemy z 
wieloma firmami m.in: Deloitte, Katowick ą  Specjalną  Strefą  Ekonomiczną, Grupą  KOPEX S.A., firmą  
FAMUR S.A., katowickimi lokalami gastronomicznymi itd. 

Wnioskujemy o sfinansowanie kosztów sta łych prowadzenia placówki tj wynagrodzenia specjalistów, koszty 
utrzymania lokali, wyżywienie, materiały dydaktyczne do zaj ęć, zarządzanie placówką  itd. Koszty praktyk, 
staży, warsztatów i innych działań  prowadzonych we współpracy z biznesem w ramach programów 
usamodzielniania, przygotowania do wej ścia na rynek pracy i wej ścia w dorosłość  Stowarzyszenie zapewni 
po swojej stronie. 
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W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie rozwa żenia 

możliwości przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania pod nazw ą  ,prowadzenie 

specjalistycznego klubu m łodzieżowego w dzielnicy Katowice- Za łęże" dla osób w wieku 

13-19 lat, informuj ę  że w roku 2015 planowane jest og łoszenie otwartego konkursu ofert na 

realizacj ę  zadań  pod nazwą  „prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 

m łodzieży". 

Opisane przez Pani ą  dzia łania Socjoterapeutycznego Klubu M łodzieżowego 

prowadzonego przez Stowarzyszenie „Dom Anio łów Stróżów" wpisują  się  w specyfikę  zadań  

z tego zakresu, dlatego te ż  proponuj ę  złożenie oferty na w/w konkurs i przedstawianie w niej 

szczegó łowej propozycji realizacji projektu. 

Jednocze śnie pra ę  podziękować  za ciekawe spotkanie oraz za Pa ństwa 

zaangażowanie w pomoc mieszkańcom Katowic - Załęża, w szczególno ści dzieciom i 

młodzieży i ich rodzinom. 
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W nawiązaniu do pisma z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie m.in. 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacj ę  zadania „prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego" informuj ę, że decyzja w kwestii ogłoszenia ww. konkursu zostanie 

podjęta w maju br. O podj ętej decyzji zostanie Pani poinformowana niezw łocznie odrębnym 

pismem. 
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