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ŚRODOWISKOWY SYSTEM POMOCY DZIECIOM, MŁODZIEŻY I RODZINOM WYKLUCZONYM
SPOŁECZNIE

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁOW STRÓŻÓW

KATOWICE

Przez 20 lat zbudowaliśmy system lokalnych form wsparcia dla społeczności w jednej z najbardziej
zdegradowanych i ubogich dzielnic miasta dla dzieci i młodzieży od 2 do 20 roku życia oraz dla ich rodzin.
Rocznie obejmujemy wsparciem ok. 100 dzieci w świetlicach i klubie młodzieżowym, 400 dzieci w programie
ulicznym oraz ok. 80 rodzin w Poradni Rodzinnej.

W ramach systemu w Katowicach - Załężu działają następujące formy:

1. Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym - 15 dzieci

2. Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku młodszym szkolnym - 20 dzieci

3. Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku starszym szkolnym - 20 dzieci

4. Socjoterapeutyczny Klub Młodzieżowy - 15 osób

5. Program pracy ulicznej - 400 dzieci rocznie

6. Poradnia Rodzinna - program asysty rodzinnej - 80 rodzin rocznie

7. Program rozwoju zaangażowanego wolontariatu - 100 wolontariuszy rocznie

8. Staże, wykłady i zajęcia dla studentów kierunków społecznych - 300 studentów rocznie

9. Współpraca ze społecznością lokalną tj służby społeczne, szkoły, przedszkola, sądy, kuratorzy,
przedsiębiorcy itd.

Dzieci i młodzież, które są pod opieką Domu Aniołów Stróżów, stwarzają znaczne kłopoty wychowawcze, mają
trudności-w. nauce oraz problemy emocjonalne i społeczne, zagrożone są uzależnieniami i zaburzeniami
psychopatologiezriyrni: Problemy tego rodzaju z reguły mają swoje korzenie w przeszłej i aktualnej sytuacji
rodzinnej dziecka. Często wynikającej z problemów marginalizacji idi rodzin.vPośrednio (a czasami również
bezpośrednio) dotykają je problemy związane z alkoholem oraz sytuacją. socjalną ich rodzin - brak mieszkania,
zaplecza sanitarnego.

Dzieci te pochodzą z jednej z najbiedniejszych dzielnic Katowic, z Załęża. W'~;~iku zmiany ustrojowej oraz
przemian ekonomicznych i gospodarczych, które spowodowały zamknięcie wielu zakładów pracy m.in. hut i
kopalń, dzielnica ta stała się swoistym gettem socjalnym. Załęże w większości zamieszkiwane jest przez biedne,
zdegradowane, bezrobotne rodziny, które zmagają się z problemami uzależnień, konfliktów rodzinnych
wychowawczych. Zgodnie z przeprowadzoną przez Uniwersytet Śląski na zlecenie Urzędu Miasta Katow'
"Diagnozą problemów społecznych miasta Katowice" Załęże jest jedną z dwóch najbardziej zdegradowany:
dotkni tych patol . iami dzielnic Katowic.
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Świetlica przedszkolna prowadzona jest od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.30, Świetlice dla dzieci
w wieku szkolnym w godz. od 13 do 19 tej, a Klub Młodzieżowy od godz. 15.00 do 20.00.

Pedagog uliczny oraz animator społeczny pracują na ulicach codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
popołudniowych organizując na ulicach i podwórkach gry, zabawy, turnieje itd. W ramach programu ulicznego
działa również Anielska Akademia Piłki Nożnej oraz Anielska Akademia Judo. Ze stałych zajęć obydwu
akademii korzysta ok. 100 dzieci.

Poradnia Rodzinna to obecnie - po redukcjach kadry - zespół 2 asystentów indywidualnych. Asystenci
intensywnie pracują z rodzinami w ich środowisku. Poradnia zapewnia pomoc psychologiczną, konsultacje
wychowawcze, interwencje kryzysowe, mediacje rodzinne, pomoc socjalną, pomoc prawną, pomoc w znalezieniu
pracy oraz przygotowanie do zawodu i tworzenie miejsc pracy w porozumieniu z pracodawcami. Organizuje
również rodzinne obozy terapeutyczne oraz wyjścia i wyjazdy służące aktywizacji społecznej.

W miarę pozyskiwanych funduszy organizujemy również dla dzieci, młodzieży rodzin wyjścia kulturalno -
sportowe, wyjazdy i wycieczki, letnie i zimowe obozy terapeutyczne.

Nasza filozofia ...

Koncentrujemy się na następujących pryncypiach, które uważamy za kluczowe w procesie efektywnej i
autentycznej zmiany:

• celem pomocy jest trwała zmiana i wyjście z wykluczenia, a nie doraźne polepszenie warunków życia
• dzieci i młodzież z rodzin wykluczonych bardziej, niż dzieci, które mogą liczyć na swoje rodziny,

potrzebują nauczyć się wpływu na własne życie, pracy, niezależności, aktywności społecznej i zdolności
do partycypacj i w otaczającym je świecie

• pracujemy na zasobach i potencjałach rozwijając indywidualne talenty, które w przyszłości mogą stać się
sposobem na życie i pracę

• pomagamy systemowo - całym rodzinom w ich środowisku życia oraz we współpracy ze wszystkimi
służbami społecznymi (szkołami, przedszkolami, opieką społeczną, sądami, organizacjami
pozarządowymi itd.), z którymi tworzymy wspólne indywidualne plany pomocy dla każdego
podopiecznego

• pomagamy kompleksowo - pomoc dotyczy wszystkich sfer życia (pomoc psychologiczna, wychowanie,
logopedia, edukacja, pomoc medyczna, wypoczynek letni i zimowy, poznawanie świata, nabywanie
umiejętności życiowych tj gotowanie, sprzątanie, drobne naprawy, planowanie budżetu, organizacja
wyjazdu itd.)

• tworzymy sieć bliskich kontaktów z przedsiębiorcami, którzy uczą naszą młodzież i rodziny pracy i
stwarzają im okazje do odbycia praktyki i stażu oraz podjęcia u nich pracy
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Anioły oczami wychowawców i terapeutów ...

Od 20 lat wierzymy, że warto naprawiać świat i dawać szanse dzieciakom, które urodziły się w miejscu, które
skazuje je na beznadzieję, samotność, destrukcję. W świecie, w którym pozostając bez mądrego wsparcia
powtórzą scenariusz życia swoich rodziców zasilając liczne grono klientów pomocy społecznej.

Naszym celem jest wychować i wyposażyć dzieci tak, by były samodzielne, niezależne, miały poczucie siły
sprawczej, wiarę w siebie, umiały rozwiązywać swoje problemy lub wiedziały gdzie szukać pomocy i chciały z
tej pomocy w życiu korzystać. Pragniemy, by Ci młodzi ludzie w przyszłości mieli przyjaciół i dobrą rodzinę oraz
fajne relacje z otoczeniem.

Jesteśmy pasjonatami pracy z dziećmi i młodzieżą. Fascynują nas możliwości, talenty i marzenia, które drzemią
w młodych ludziach. Pomagamy je odkrywać, pielęgnować i rozwijać. Inspirujemy dzieciaki do pokonywania
trudności, zdobywania nowych umiejętności i budowania trwałych relacji z wieśnikami. Wspieramy ich i ich
rodziny, by stanowiły trochę bardziej przyjazne środowisko ich wychowania i rozwoju. Towarzyszymy młodym
ludziom w drodze ku dorosłości, która oznacza samodzielność i odpowiedzialność.

W codziennej pracy wychowujemy dzieci, opiekujemy się nimi, dbamy o ich zdrowie, naukę, rozwój
umiejętności i pasji. Pokazujemy też jak rozwiązywać konflikty bez agresji. Uczymy jak się dogadywać z ludźmi
szanując ich poglądy i uczucia, dbając jednocześnie o własne potrzeby. Tak zwyczajnie uczymy też dzieciaki
gotować, prać, sprzątać, naprawiać zepsute rzeczy. Uczymy też planowania wydatkowania pieniędzy, planowania
podróży oraz organizacji czasu wolnego. Razem przygotowujemy rajdy, obozy letnie i zimowe. Robimy wspólnie
zakupy, razem sprzątamy, gotujemy i jemy posiłki. Nie zatrudniamy sprzątaczek i kucharek, żeby ich nie
wyręczały w tym, czego dzieciaki same potrzebują się nauczyć. Anioły te taki drugi dom, więc razem o niego
dbamy.

W wakacje wyjeżdżamy na obozy odpocząć i pogłębić relacje w grupie i pomiędzy dziećmi i wychowawcami, co
bardzo procentuje podczas całorocznej pracy wychowawczej i terapeutycznej. Nie zatrudniamy personelu z
zewnątrz. Dzieci jadą na wakacje ze "swoimi" wychowawcami, bo obozy terapeutyczne to nie kolonie. Wspólnie
pracujemy tu nad rozwiązaniem trudnych problemów i budujemy dobrą atmosferę i współpracę w naszej małej
społeczności.

Anioły oczami dziecka ....

"Dzięki Aniołom możemy liczyć na dobrych i mądrych dorosłych, nie tracąc kontaktu z naszymi rodzicami,
rodzeństwem i kolegami z podwórka. Nie musimy trafiać do domów dziecka. Możemy mieszkać tu, gdzie się
urodziliśmy i gdzie czujemy się u siebie. Wychowawcy rozmawiają z naszymi rodzicami. Dbają o nas, ale
pomagają też rodzicom - znaleźć pracę, załatwić sprawy w urzędzie i rozwiązać najtrudniejsze "sprawy
dorosłych". Dogadują się też z naszymi nauczycielami - co mamy nadrobić, jak zdać do następnej klasy i
wyjechać na wycieczkę szkolną. Gdy brakuje nam na to i na wiele innych rzeczy - tj ubrania, przybory szkolne,
kosmetyki czy zabawki - pieniędzy, to możemy w Aniołach na to wszystko "zarobić". By nie czuć się gorzej od
innych, ale też nie czekać aż "spadnie nam z nieba". Dzięki temu uczymy się co to znaczy pracować i zarabiać.
Zaczynamy też wierzyć we własne siły i możliwości.
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Gdy jesteśmy chorzy lub mamy jakieś kłopoty, chodzimy z wychowawcami do lekarzy do przychodni, do
dentysty czy okulisty. Gdy to potrzebne Anioły kupują nam lekarstwa, na które nie stać naszych rodziców, a bez
których ciężko wyzdrowieć. W Aniołach się kąpiemy i pierzemy ubrania. Uczymy się dbać o czystość, ładne
fryzury i fajny wygląd. Poznajemy przyjaciół i dzięki życiu w takiej dużej "rodzinie" uczymy się jak się
dogadywać bez awantur i agresji, nie musząc rezygnować ze swojego zdania i swoich potrzeb. Tu każdy jest
ważny, a każde uczucie czy myśl warta wyrażenia. Tu doświadczamy tego, że jesteśmy różni i że to jest OK.

Uczymy się jak dobrze, ciekawie i bezpiecznie spędzać wolny czas, którego zwykle mamy bardzo dużo. Nasi
rodzice nie zapisują nas na zajęcia popołudniowe, więc Anioły to właściwie jedyne miejsce, gdzie możemy się
rozwijać, spędzać czas, wychodzić do kina i teatru, zwiedzać ciekawe miejsca, nauczyć grać na instrumentach,
tańczyć, uprawiać sport, malować, szyć, piec czy gotować. Wiele z tych rzeczy robimy w świetlicy z
wychowawcami i wolontariuszami, którzy dzielą się z nami swoimi pasjami i umiejętnościami. Niektóre rzeczy
robimy poza świetlicą z profesjonalnymi trenerami i instruktorami - chodzimy co tydzień na ściankę
wspinaczkową, gramy profesjonalnie w aniołowej sekcji badmintona, uprawiamy akrobatykę czy capoeirę.
Niektórzy z nas pomagają samotnym zwierzętom w schroniskach pielęgnując nie tylko zwierzęta, ale też
wrażliwość i dobro, które mamy gdzieś głęboko w sobie.

Wychowawcy wyciągają na światło dzienne nasze talenty i dbają o nie, jak o nieoszlifowane diamenty. Wierzą i
pomagają nam uwierzyć w to, że jesteśmy coś warci i że w przyszłości właśnie te talenty mogą się stać naszym
sposobem na życie. A nawet naszą pracą.

Anioły to nasz drugi, a może czasami nawet i pierwszy DOM ..."

Zamiast komentarza ...
Świetlice w pewnym sensie pełni rolę rodziny dla swoich podopiecznych. Dzieci pozostają w swoim naturalnym
środowisku bez konieczności opuszczania go, jednocześnie mając dostęp do pomocy, która organizuje i
stabilizuje ich życie, pomaga im przetrwać ciężkie chwile, daje poczucie bezpieczeństwa oraz staje się obietnicą
na przyszłość. Konstruktywna, kompleksowa i przemyślną pomoc jest realną inwestycją na przyszłość dla tych
dzieci, które bez wsparcia z zewnątrz skazane byłyby na powtórzenie losu swoich rodziców. Dzięki systemowej
pracy, przekazywaniu odpowiednich wartości Stowarzyszenie stara się odmienić ich życie i skierować je na
lepsze tory.

Objęcie tych dzieci i ich rodzin - przy współpracy ze wszystkimi działającymi na ich rzecz służbami i
instytucjami - adekwatną i kompleksową opieką, pomoc w rozwiązaniu ich problemów życiowych oraz nauka
konstruktywnych wzorców zachowań, wytrwałości i regularności w działaniu, przyczynia się do wyrównania ich
szans na zdrowe funkcjonowanie w przyszłości. Korzystając z metody pracy społecznością korekcyjną,
propagowany jest system wartości oraz wzorce zachowania będące alternatywą wobec destrukcyjnego działania i
reguł obowiązujących na ulicy.

Skuteczna pomoc wymaga wiedzy i doświadczenia. Wbrew pozorom, nie każdy wie, jak pomagać skutecznie,
a niektóre formy doraźnej i przypadkowej pomocy przynoszą więcej szkód niż pożytku. Od 20 lat budujemy
kapitał "wiedzy o pomaganiu", pogłębiamy kompetencje naszych pracowników oraz rozwijamy system placówek
dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.


