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do załącznika Nr 1
do Zarządzenia 85/17
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 18 stycznia 2017 r.

UZGODNIENIE ZAKRESU
ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
NA LATA 2014-2020
PODMIOT ZGŁASZAJĄCY
OBSZAR REWITALIZACJI1
zgodnie ze Strategią ZIT

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot pełniące
funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach mechanizmu ZIT (IP-IZ)
Biskupia Górka-Stary Chełm

I. DANE KONTAKTOWE
1.1

1.3

Wnioskodawca
Imię i nazwisko
osoby do kontaktu (EFRR)
Numer telefonu

1.4

Adres e-mail

1.2

1.6

Imię i nazwisko
osoby do kontaktu (EFS)
Numer telefonu

1.7

Adres e-mail

1.5

Gmina Miasta Gdańsk
Anna Konopka
Paweł Tatarczuk
(58) 308-44-24
anna.konopka@brg.gda.pl
pawel.tatarczuk@brg.gda.pl
Anna Konopka
Paweł Tatarczuk
(58) 308-44-24
anna.konopka@brg.gda.pl
pawel.tatarczuk@brg.gda.pl

II. DANE PODSTAWOWE
2.1
2.2
2.3

Oś Priorytetowa
Działanie
Poddziałanie

2.4

Tytuł projektu

2.5
2.6
2.7

Czas trwania projektu
Oś Priorytetowa
Działanie

2.8

Poddziałanie

2.9
2.10

Tytuł projektu
Czas trwania projektu

6. Integracja
6.2.Usługi społeczne
6.2.1. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku –
kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy
Od 01-2019 do 12-2020
8. Konwersja
8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne
8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane na
OMT
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku
Od 01-2018 do 12-2022

Zgodnie z Uchwałą ZWP w sprawie przyjęcia listy obszarów rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach zintegrowanych projektów
rewitalizacyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020.
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III. WSKAŹNIKI INTERWENCJI
3.2
3.2.1

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Poddziałanie 6.2.1.
Nazwa wskaźnika

3.2.2

3.3
3.3.1

1. Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy,
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu Programu
Poddziałanie 8.1.1.

Planowana
wartość
w 2018 roku

Wartość
docelowa

sztuki

0

9

osoby

0

12

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem

osoby

Planowana
wartość
w 2018 roku
0

Wartość
docelowa
6015

Wskaźniki produktu
Poddziałanie 6.2.1.
Nazwa wskaźnika

3.3.2

Jednostka
miary

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
objętych
usługami
społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym w Programie
Poddziałanie 8.1.1.
Nazwa wskaźnika
1. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (RW)
2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach
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Jednostka
miary

Planowana
wartość
w 2018 roku

Wartość
docelowa

osoby

0

60

Jednostka
miary

Planowana
wartość
w 2018 roku

Wartość
docelowa

ha

0

104,60

sztuki

1

27

IV. ZAKRES DZIAŁAŃ2
4.1
4.1.1
4.1.2

Opis zadań
6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
ZADANIE 1: Miejsca wsparcia i zajęcia usprawniające dla osób niesamodzielnych: CENTRUM
WSPARCIA SENIORA (20 uczestników)
Podzadanie 1: rekrutacja uczestników i opracowanie ścieżki reintegracji
Rekrutacja 20 osób w wieku powyżej 55 roku życia, niesamodzielnych, wymagających przynajmniej
częściowej opieki, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dodatkowo przewidujemy uczestnictwo
min. 5 osób – opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych. Dla każdej zrekrutowanej osoby
będzie opracowana ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów,
potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika oraz jego rodziny i otoczenia sąsiedzkiego.
Docelowym rezultatem ścieżek wsparcia będzie zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych w
zastępstwie za opiekunów faktycznych oraz nabycie przez uczestników kompetencji i umiejętności
pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie, wzmacnianie kompetencje uczestnika w
zakresie funkcjonowania w społeczności lokalnej i szerszym społeczeństwie.
Za rekrutację będzie odpowiedzialny będzie animator środowiskowy mający możliwość wchodzenia
w środowisko osób starszych oraz w środowisko rodzinne. W diagnozie i opracowaniu ścieżki
reintegracji będzie uczestniczył psycholog.
Podzadanie 2. Zapewnienie częściowej dziennej pomocy osobom niesamodzielnym
Umożliwienie pobytu i usług opiekuńczych nad osobami starszymi w Centrum Wsparcia Seniora min.
4 godz. codziennie (5 dni w tyg.) 5-osobowej grupie osób niesamodzielnych pod opieką animatora i
zaspokajanie ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie
w życiu społecznym i kulturalnym, a także dążenie do poprawy stanu psychofizycznego. W ramach
opieki zapewniony będzie jeden posiłek dziennie. Osoby te wraz z innymi osobami niesamodzielnymi
będą uczestniczyły w poniższych zajęciach.
Podzadanie 3. Grupowa terapia zajęciowa
Terapia zajęciowa ma na celu podtrzymanie kondycji psychicznej, ruchowej i manualnej osób
niesamodzielnych. W ramach zajęć przewidziano warsztaty plastyczne (terapia sztuką) – 2 godz.
tygodniowo, zajęcia ruchowe np. Nordic Walking, gimnastyka usprawniająca (2 godz. tygodniowo).
Prowadzona będzie również grupa wsparcia (2 godz. tygodniowo). Wszystkie zajęcia uwzględniają
indywidualne możliwości i predyspozycje uczestników, będą prowadzone w grupach nie większych
niż 10 osób.
Podzadanie 4. Treningi pamięci
Trening pamięci to trening funkcji poznawczej, ukierunkowany głównie na rehabilitację pamięci,
orientacji czy funkcji językowych. Jest to cykl 30 godz. zajęć prowadzonych w grupach min. 6
osobowych. Jedne zajęcia trwają nie dłużej niż 1 godz.
Podzadanie 5. Wsparcie psychologiczne
Wsparcie psychologiczne jest przeznaczone zarówno dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów.
W ramach wsparcia przewidziane są konsultacje indywidualne, zajęcia grupowe, pogadanki, dot.
m.in. radzenia sobie ze stratą najbliższych osób, utratą sprawności, trudności i problemów, z jakimi
mogą się spotkać opiekując się osobą cierpiącą na zaburzenia pamięci.
Wsparcie będzie prowadzone w budynku przy ul. Biskupiej 4

4.1.3

Grupa docelowa:
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Należy opisać oddzielnie każde z zaplanowanych zadań w ramach poszczególnych poddziałań.
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4.1.4

4.1.5
4.1.6
4.1.7

4.1.8
4.1.9
4.1.10

Min. 20 osób starszych-niesamodzielnych w wieku pow. 55 lat (oraz ich rodziny/opiekunowie)
pochodzących z rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
preferencje dla osób z rodzin korzystających z PO Pomoc Żywnościowa.
Zdiagnozowany problem grupy docelowej:
- singularyzacja- wysoki odsetek osób starszych pozostających w jednoosobowych gospodarstwach
domowych,
- niskie dochody - brak możliwości zapewnienia potrzeb, koncentracja na potrzebach pierwszego
rzędu, brak środków na zakup potrzebnych leków oraz zabiegów rehabilitacyjnych, które mogłyby
przywrócić, całkowicie lub częściowo, sprawność osobie starszej
- pogorszenie stanu zdrowia – trudności z wykonywaniem czynności domowych z uwagi na stan
zdrowia lub wiek
- ograniczona zdolność do samoobsługi - wykonywania czynności życia codziennego związanych z
zaspokojeniem potrzeb, w tym fizjologicznych
- zwiększone uzależnienie od pomocy innych osób – rodziny, nieformalnej sieci wsparcia (pomoc
sąsiedzka i koleżeńska)
- utrata pozycji społecznej – apatia
- ograniczona aktywność społeczna
- zawężanie sieci kontaktów nieformalnych
- brak wsparcia dla rodzin opiekujących się osobami starszymi- niesamodzielnymi – brak wiedzy
rodziny nt. m.in. nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego uzyskania sprzętów pomocnych w
sprawowaniu opieki, możliwości częściowej pomocy w postaci osoby sprawującej opiekę w
godzinach pracy opiekunów rodzinnych, świadczeń społecznych dla osób starszych i ich rodzin itp.)
Szacunkowa wartość ogółem zadania 1:
200 000 PLN
Czas trwania zadania 1:
Od 01.01.2019 do 31.12.2020
Trwałość zadania 1
Po zakończeniu działań podjętych w ramach projektu utworzone miejsca wsparcia i opieki będą
utrzymane przez min. 2 lata w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu
zapotrzebowaniu na tego typu usługi. Placówka będzie prowadzona przez organizację pozarządową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2015, poz.1515), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239)Środki finansowe na działalność placówki zabezpieczone
będą w budżecie Gminy w ramach programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami
pozarządowymi.
Partnerzy wraz z opisem realizowanych zadań
1. organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie
Inne podmioty zaangażowane w realizację zadań
1. MOPR
ZADANIE 2: Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia
Rodziny (40 uczestników)
Podzadanie 1: rekrutacja uczestników i opracowanie ścieżki reintegracji
Rekrutacja 40 osób w wieku 16-26 lat (młodzież i młodzi dorośli) pochodzących z rodzin
wieloproblemowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z problemami opiekuńczowychowawczymi, w szczególności rodziny młodych dorosłych/ młodocianych rodziców, którzy nie są
odseparowani jeszcze od swojej rodziny pochodzenia. Dla każdej zrekrutowanej rodziny będzie
opracowana ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów,
potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika oraz jego rodziny.
Docelowym rezultatem ścieżek wsparcia będzie nabycie przez uczestników kompetencji i
umiejętności pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie, wypełnianie przez rodzinę
prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz wzmacniające kompetencje uczestnika w
zakresie funkcjonowania w społeczeństwie.
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Za rekrutację będzie odpowiedzialny będzie animator środowiskowy mający możliwość wchodzenia
w środowisko osób młodych oraz w środowisko rodzinne. W diagnozie i opracowaniu ścieżki
reintegracji będzie uczestniczył psycholog oraz pedagog.
Podzadanie 2: psychoterapia indywidualna i grupowa
Uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychoterapeutą. W
ramach projektu dostępna będzie także psychoterapia grupowa dla młodych osób z rodzin
posiadających trudności opiekuńczo-wychowawcze. (Łącznie średnio miesięcznie przewiduje się 60
godzin pracy psychoterapeutycznej).
Podzadanie 3: wsparcie specjalistyczne
Indywidualne wsparcie specjalistyczne dopasowane do potrzeb uczestników - młodych osób
pochodzących z rodzin z trudnościami opiekuńczo- wychowawczymi. Są to m.in. konsultacje
psychologiczne, psychiatryczne, terapeutów uzależnień diagnozowanie zaburzeń psychicznych,
wsparcie uczestników w pokonywaniu własnych barier społecznych, wsparcie dla osób z rodzin
przemocowych, alkoholowych. Przewidziano wsparcie wymiarze 8 godz. miesięcznie dostępnych dla
uczestników objętych wsparciem.
Podzadanie 4: treningi umiejętności społecznych
Podczas treningów umiejętności społecznych kształtowane będą umiejętności komunikacyjne,
współpraca w grupie i rodzinie, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z emocjami oraz
modyfikowanie zachowań na bardziej aprobowane społecznie. Są to zajęcia grupowe skierowane do
osób młodych, które mają trudności w relacjach społecznych zarówno z rówieśnikami, jak i
dorosłymi. Treningi te mają na celu wzmocnienie integracji rodziny, przygotowanie do aktywności
zawodowej oraz społecznej osób, które mają problem w utrzymaniu stałych relacji zarówno
rodzinnych, społecznych jak i zawodowych. Treningi będą prowadzone przez psychologa w wymiarze
8 godz. miesięcznie.

4.1.11

4.1.12

4.1.13

Centrum Wsparcia Rodziny zlokalizowane będzie w budynku przy ul. Buczka 16
Grupa docelowa:
Min. 40 osób w wieku 16-26 lat (oraz członków ich rodzin) pochodzących z rodzin wykluczonych
społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieprawidłowo realizujących funkcję
opiekuńczo-wychowawczą we własnych rodzinach założonych w młodym/młodocianym wieku; są
to osoby przynajmniej częściowo pozostające na utrzymaniu rodziców; preferencje dla osób z
rodzin korzystających z PO Pomoc Żywnościowa.
Zdiagnozowany problem grupy docelowej:
 wielokrotne wykluczenie społeczne rodziny (zubożenie, bezrobocie, niepełnosprawność,
uzależnienia, choroby itp.);
 osoby młode pozostające nadal pod opieką rodziców (wiek: 16-26), niesamodzielne, pozostają
przynajmniej na częściowym utrzymaniu rodziców, nie mają szansy na usamodzielnienie i
odseparowanie od rodziców ze względów finansowych;
 nieumiejętność utrzymania relacji społecznych oraz rodzinnych;
 młodociane ciąże;
 wchodzenie na drogę przestępczą;
 uzależnienia;
 zaprzestanie nauki;
 kryzysy separacyjne;
 przedwczesna inicjacja seksualna i prostytucja;
 młodociani/młodzi rodzice mieszkający wspólnie z „rodziną pochodzenia” - wpływ negatywnych
wzorców na młode rodziny, brak dobrych wzorców do naśladowania oraz kompetencji w zakresie
sprawowania funkcji przez młodą rodzinę;
wysokie bezrobocie (ponad 34%) wśród młodych osób (do 34 r.ż.), w tym młodych rodziców
wpływające na ograniczone możliwości wypełniania prawidłowo podstawowych opiekuńczowychowawczych przez młode rodziny.
Szacunkowa wartość ogółem:
400 000 PLN
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4.1.14
4.1.15

4.1.16
4.1.17

Czas trwania zadania 2:
Od 01.01.2019 do 31.12.2020
Trwałość zadania 2
Po zakończeniu działań podjętych w ramach projektu utworzone miejsca będą utrzymane przez min.
2 lata w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu
usługi. Placówka będzie prowadzona przez organizację pozarządową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2015, poz.1515), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239)Środki finansowe na działalność placówki zabezpieczone
będą w budżecie Gminy w ramach programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami
pozarządowymi.
Partnerzy wraz z opisem realizowanych zadań
1. Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie
Inne podmioty zaangażowane w realizację zadań
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
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