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Szanowna Pani!

Bardzo się cieszymy, że przyjęliście Państwo zaproszenie do zorganizowania wyjazdowego posiedzenia
Komisji Polityki Społecznej w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁOW
STRÓŻÓW w katowickim Załężu.

W załączeniu (zał. 1) przedstawiamy opis działalności Domu Aniołów Stróżów, ilość podopiecznych,
filozofię oraz metodologię udzielanego wsparcia i systemowego podejście. Mamy nadzieję, że ten materiał-
choć skrótowo - przybliży istotę działania Domu Aniołów Stróżów.

Kwestie, które Stowarzyszenie chciałoby poruszyć podczas spotkania i w których wnioskujemy o wsparcie
to:

1. Wzrost o 60.000zł rocznie środków finansowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego od 2016
roku do wnioskowanego poziomu oraz dofinansowanie Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego w
2015 roku.

W ubiegłym roku, z uwagi na brak środków finansowych, Stowarzyszenie stanęło przed groźbą zamknięcia
części prowadzonych świetlic dla dzieci w Załężu. Sytuacja ta wynikała z niskiego poziomu dofinansowania
placówek przez samorząd (ok. 30% kosztu 3 świetlic i pracy ulicznej), kończących się funduszy unijnych,
kryzysu gospodarczego oraz zmiany priorytetów przydzielanych dotacji przez podmioty zewnętrzne.

W efekcie podjętych rozmów, Stowarzyszenie otrzymało zwiększone do uśrednionego poziomu w mieście,
środki na prowadzenie placówek wsparcia dziennego. Znaczący wzrost dotacji pozwolił kontynuować prace
wszystkich świetlic, niemniej jednak obcięcie przyznanej dotacji o pond 60.000zł względem wnioskowanej
kwoty powoduje, ze Stowarzyszenie musi wnieść wkład własny finansowy na prowadzenie ww. placówek w
wysokości 1OO.OOOzłrocznie, co jest bardzo dużym obciążeniem.

Dodatkowo Stowarzyszenie - szacując budżet 2015 roku z uwzględnieniem dotacji o ok. 60.000zł wyższej i
odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności - zdecydowało się kontynuować prowadzenie
Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego i Poradni odzinnej po zakończeniu w XI.2014 roku, projektu
finansowanego 'Z nduszy unijnych. Obydwie formy finansowane są całkowicie z darowłzn' osób
prywatnych i firm, zbiórek publicznych oraz odpisów 1%.
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W sumie Stowarzyszenie musi w 2015 roku wnieść własne środki finansowe do realizacji działań na rzecz
mieszkańców Katowic w wysokości ok. 500.000zł .

Obniżona o 62 215,60zł dotacja (50 363,60zł mniej na prowadzenie Świetlic oraz 11 852,00zł mniej na
prowadzenie Pracy Podwórkowej), względem wnioskowanych kwot, to istotne obciążenie finansowe dla
Stowarzyszenia zagrażające kontynuacji pracy Klubu Młodzieżowego.

Z uwagi na powyższą sytuację oraz na fakt, iż w rozstrzygniętym konkursie (na prowadzenie Placówek
wsparcia dziennego) pozostały wolne środki w kwocie 125 324,00zł prosimy o dofinansowanie w 2015 roku
tego zadania (Klubu) w oparciu o przyznanie dotacji w odpowiedzi na wniosek złożony z własnej inicjatywy
(poza ogłoszonym konkursem) - zgodnie z art. 12 Ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.

Jednocześnie - po zakończeniu dofinansowania Klubu w 2015 roku - wnioskujemy o wzrost o powyższą
kwotę dofinansowania placówek wsparcia dziennego od 2016 roku.

2. Termomodernizacja budynku przy ul. Gliwickiej 148 w zakresie wymiany stolarki okiennej

Budynek, który jest siedzibą 3 Świetlic Terapeutycznych, Socjoterapeutycznego Klubu Młodzieżowego oraz
zapleczem dla pracy pedagoga ulicznego, został przekazany Stowarzyszeniu przez władze miasta Katowice
do użytkowania w 2004 roku. Codziennie przebywa tu ok. 70 dzieci i młodzieży. Zastosowana stolarka
okienna okazała się wadliwa i po kilku latach okna się "wypatrzyły", co prowadzi do zalań i dużych strat
ciepła. Budynek należy do zasobów miasta Katowice. Koszt wymiany stolarki okiennej jest dość duży i
zdecydowanie przekracza możliwości finansowe Stowarzyszenia.

W związku z nową perspektywą 2014 - 2020 finansowania zadań i inwestycji z funduszy unijnych oraz
naciskiem na termomodernizację i inne działania służące ograniczaniu zużycia energii, zwracamy się z
prośbą o wymianę okien na takie, które zapewnią szczelność oraz znaczący spadek utraty energii.

3. Adaptacja budynku starych garaży Z przystosowaniem na salę dydaktyczno - sportową do otwartych
zajęć animacyjnych dla mieszkańców Załęża. (zał. 2 i 3)

Mieszkańcy Załęża - z uwagi na dużą biedę i liczne dysfunkcje - mają bardzo słaby dostęp do kultury,
rozrywki, sportu i wypoczynku, co wtórnie pogłębia ich patologię i wykluczenie społeczne.

Prowadząc placówki stacjonarne oraz pracując codziennie na ulicach Załęża, docieramy do ok. 500 dzieci
rocznie. Ok. 100 z nich udaje się objąć stałą, kompleksową pomocą edukacyjną, socjalną, wychowaniem i
terapią w świetlicach i klubie.
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Dla pozostałych dzieci oraz dorosłych mieszkańców dzielnicy tworzymy alternatywę prowadząc na co dzień
Anielską Akademię Piłkarską, sekcję dżudo oraz animacje, warsztaty, gry i zabawy na ulicach i podwórkach
Załęża. W okresie wakacji prowadzimy akcję "Anielskie lato", czyli akcję "Lato w mieście" w ramach
której ok. 250 dzieci, które pozostają w Katowicach podczas wakacji, jest pod opieką wykwalifikowanej
kadry i ma zorganizowane codzienne zajęcia, zabawy, turnieje, wycieczki i wyjścia kulturalno - sportowe.

Od wielu lat brakuje miejsca, w którym przez cały rok, niezależnie od warunków pogodowych, pod okiem
trenerów i wychowawców, dzieci i młodzież spędzałyby czas bezpiecznie i konstruktywnie, tworząc tym
samym realną alternatywę dla "ulicy". Mała sala dydaktyczno - sportowa pozwoliłaby dużo intensywniej
prowadzić stałe zajęcia sportowe, artystyczne, muzyczne, darmowe "kino" dla społeczności lokalnej itd. Dla
wielu z tych dzieci i młodych ludzi to jedyna szansa na rozwój swoich pasji i uzyskanie wsparcia w
problemach życiowych, a dla dorosłych to zazwyczaj jedyna możliwość na wyjście z domu, zaktywizowanie
się i integrację.

Mając na uwadze przyszłą perspektywę finansowania 2014 - 2020 z funduszy unijnych, a w szczególności
zapisy Priorytetu XI. Rewitalizacja Społeczna, który przewiduje finansowanie właśnie takich przedsięwzięć
tj. adaptacji i remontów budynków na terenach zdegradowanych, objętych Lokalnym Planem Rewitalizacji,
które służyć będą lokalnym społecznościom i realizować działania tzw. miękkie (np. z Priorytetu IX
Włączenie społeczne) zwracamy się z prośbą o ujęcie ww inwestycji w planie działań z zakresu rewitalizacji
przewidzianych do finansowania w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Mając na uwadze wieloletnie doświadczenie Stowarzyszenia, zapewnienie wysokich standardów i jakości
świadczonych usług, a także kierunki rozwoju miasta i dyrektywy unijne, wierzymy że znajdziecie Państwo
pozytywne rozwiązania, które pomogą Stowarzyszeniu świadczyć usługi, które w efekcie poprawią jakość
życia mieszkańców Katowic, a w wielu przypadkach - zważywszy na to, że docieramy do osób najbardziej
zdegradowanych i wykluczonych - dadzą realną szansę na ich reintegrację społeczną i zawodową.

Z poważaniem


