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Gmina Miasta Gdańsk
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ewa.pielak@brg.gda.pl
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barbara.zgorska@brg.gda.pl
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Czas trwania projektu
Oś Priorytetowa
Działanie
Poddziałanie
Tytuł projektu
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6. Integracja
6.2.Usługi społeczne
6.2.1. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku- kompleksowe usługi społeczne dla
mieszkańców dzielnicy
Od 01-2019 do 12-2021
8. Konwersja
8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – Wsparcie dotacyjne
8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane na OMT
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku
Od 01-2018 do 12-2022

1

Niniejsza karta służy identyfikacji projektów pozakonkursowych w zakresie Podziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne
realizowane na OMT oraz 6.1.1. Aktywizacja Społeczno-Zawodowa – Mechanizm ZIT i 6.2.1. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT RPO
WP 2014-2020 w ramach procedury określonej w podrozdziale 8.4 Szczegółowego Opisu osi Priorytetowych RPO WP 20014-2020.
2 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

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
Jednostka
miary

Planowana wartość
w 2018 roku

Wartość
docelowa

sztuki

0

10

osoby

0

12

Nazwa wskaźnika

Jednostka
miary

Planowana wartość
w 2018 roku

Wartość
docelowa

Liczba mieszkańców na obszarach objętych
wsparciem

osoby

0

10 110

Jednostka
miary

Planowana wartość
w 2018 roku

Wartość
docelowa

osoby

6

60

Jednostka
miary

Planowana wartość
w 2018 roku

Wartość
docelowa

ha

0

145,26

sztuki

2

32

Nazwa wskaźnika

3.2.3

3.3
3.3.2

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.

Wskaźniki produktu
Poddziałanie 6.2.1.
Nazwa wskaźnika

3.3.3

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie
ogólnym w Programie
Poddziałanie 8.1.1.
Nazwa wskaźnika
1.
Powierzchnia
rewitalizacją (RW)

obszarów

objętych

2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury
zlokalizowanych
na
rewitalizowanych
obszarach
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IV. ZAKRES DZIAŁAŃ3
4.2
4.2.1
4.2.2

Opis zadań
6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
ZADANIE 1: ROZSZERZENIE WSPARCIA W ISTNIEJĄCEJ PLACÓWCE WSPARCIA
Podzadanie 1: utworzenie 5 nowych miejsc w istniejącej placówce wsparcia dziennego
W związku z potrzebą rozszerzenia wsparcia dla rodziny w dzielnicy Orunia rozszerzona zostanie
działalność istniejącej placówki wsparcia dziennego. W ramach podzadania utworzonych zostanie 5
nowych miejsc, z których będzie mogło skorzystać min. 8 nowych osób podczas realizacji całego
projektu. Utworzenie nowych miejsc polega na wyremontowaniu i wyposażeniu nowej placówki lub
doposażeniu istniejącej placówki w potrzebne sprzęty oraz remont i przystosowanie lokalu do
prowadzonej działalności.
Podzadanie 2: rekrutacja uczestników i opracowanie ścieżki reintegracji
Rekrutacja będzie prowadzona wśród młodych osób w wieku 12-18 lat pochodzących z rodzin
wieloproblemowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z problemami opiekuńczowychowawczymi. Będą to osoby, które mają problemy edukacyjne i społeczne i zagrożone są
wykluczeniem społecznym jeśli wsparcie nie zostanie im dostarczone. Dla każdej zrekrutowanej
osoby będzie opracowana ścieżka reintegracji z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej,
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb uczestnika oraz jego rodziny. Docelowym rezultatem
ścieżek wsparcia będzie nabycie przez młodzież kompetencji i umiejętności pozwalających na
prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, rodzinie i szerszym społeczeństwie. Za
rekrutację będzie odpowiedzialny psycholog/pedagog, który będzie wspierany przez animatora
środowiskowego mającego możliwość wchodzenia w środowisko osób młodych oraz w ich
środowisko rodzinne. W diagnozie i opracowaniu ścieżki reintegracji będzie uczestniczył psycholog
oraz pedagog.
Podzadanie 3: prowadzenie zajęć edukacyjnych i profilaktycznych (30 uczestników)
Placówka wsparcia dziennego funkcjonować będzie w oparciu o wytyczne art. 24 Ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach rozszerzenia zakresu
działania placówki dzieci i młodzież korzystające z nowych oraz istniejących dotychczas miejsc będą
miały zapewnione uczestnictwo w:
- zajęciach edukacyjnych ((w tym w zależności od potrzeb uczestnictwo w zajęciach podnoszących
tzw. kompetencje kluczowe tj. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne, kompetencje informatyczne, porozumiewanie się w języku obcym),
- zajęciach profilaktycznych, w tym zajęciach rozwijających zainteresowania np. zajęcia sportowe,
zajęcia artystyczne; zajęcia będą miały charakter animacji środowiskowej.
Zajęcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnika i będą prowadzone w wymiarze
ramach 4 godzinnego funkcjonowania placówki dziennie w godzinach popołudniowych. Zajęcia będą
prowadzone przez animatora oraz pedagogów. Osoby uczestniczące w zajęciach otrzymują również
jeden posiłek dziennie.
Podzadanie 4: wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
W ramach działania placówki wsparcia dziennego dzieci i młodzież oraz ich opiekunowie będą mieli
możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z psychologiem i/lub coachem - w celu pracy
nad osiąganiem własnych celów. Osoby wspierające będą pomagały uczestnikom w m.in. w
rozwiązywaniu problemów rodzinnych, wynikających z wieku rozwojowego, w sytuacjach
konfliktowych itp. Wsparcie ma na celu kształtowanie umiejętności społecznych, radzenie sobie w
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Należy opisać oddzielnie każde z zaplanowanych zadań w ramach poszczególnych poddziałań.
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sytuacjach konfliktowych, przygotowanie do aktywności społecznej i zawodowej. Przewidujemy co
najmniej 1 godz. konsultacji tygodniowo na uczestnika.
Wsparcie będzie prowadzone w budynku przy ul. Gościnna 4
4.2.3

Grupa docelowa:
Min. 30 osób w wieku 12-18 lat pochodzących z rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich opiekunowie, nieprawidłowo realizujący funkcję opiekuńczowychowawczą; preferencje dla dzieci z rodzin korzystających z PO Pomoc Żywnościowa.

4.2.4

Zdiagnozowany problem grupy docelowej:
 duża liczba (16%) młodych osób (12-18) pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, wykluczonych,
 problemy edukacyjne - niskie wyniki w nauce (najniższe w całym Gdańsku- wyniki z egzaminów
szóstoklasistów głównie w części matematyczno- przyrodniczej i językowej); brak kontynuacji
nauki; nie korzystanie z żadnych form wsparcia edukacyjnego lub wzmacniającego ich rozwój
osobisty
 wywodzenie się z rodzin nieprawidłowo realizujących swoją funkcję opiekuńczo-wychowawczą
(200 rodzin)
 niewystarczające usługi społeczne w dzielnicy ORUNIA skierowane do grupy wiekowej 12-18 latskromne programy profilaktyczne -dla dużej liczby młodzieży w niewielkiej liczbie godzin(trudność aby spełnić wymagania placówki wsparcia i zapewnić zindywidualizowaną, skrojoną do
potrzeb, skuteczną pomoc i wsparcie dla młodzieży
 konieczność ograniczania swoich potrzeb (w tym i potrzeb edukacyjnych) do minimum;
 nieodpowiednie żywienie, wypływające na rozwój psycho-fizyczny;
 mieszkanie w warunkach utrudniających prawidłowe funkcjonowanie;
 doświadczanie poczucia odrzucenia ze względu na nieposiadanie odpowiedniego (modnego)
ubrania lub rezygnację z wycieczek szkolnych co jest przejawem wykluczenia przez grupę
rówieśniczą;
 doświadczanie braku poczucia bezpieczeństwa w związku z uzależnieniem od alkoholu lub
narkotyków niektórych członków ich rodzin, co wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i
młodzieży;
 brak warunków do nauki w środowisku domowym;
 presja wywierana przez rodziców, by jak najszybciej usamodzielniły się ekonomicznie i pomogły
rodzicom utrzymywać gospodarstwo domowe, co może wpływać na ich wybory edukacyjne;
 brak motywowania i zachęcania (przez rodziców) do rozwijania swoich zainteresowań i pasji;
 liczne zachowania ryzykowne: wczesna inicjacja seksualna, palenie papierosów, picie alkoholu,
nie wracanie do domu na noc, zachowania agresywne
 zagrożenie wysokim bezrobociem w tej grupie wiekowej (brak edukacji i wzorców w rodzinie i
otoczeniu)
 wysoka przestępczość w dzielnicy (negatywne wzorce w otoczeniu)
Szacunkowa wartość ogółem zadania 1:
306 263,18 PLN
Czas trwania zadania 1
Od 01-2019 do 12-2021
Trwałość zadania 1
Po zakończeniu działań podjętych w ramach projektu utworzone miejsca w placówce będą utrzymane
przez min. 3 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

4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.2.8
4.2.9

4

4.2.10

1. MOPR
ZADANIE 2 – USŁUGI SPOŁECZNE CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM PRZY WYKORZYSTANIU
METODY PRACY PODWÓRKOWEJ (30 uczestników)
Podzadanie 1 : rekrutacja uczestników i opracowanie ścieżki reintegracji
Rekrutacja 30 osób w wieku 12-18 lat pochodzących z rodzin wykluczonych społecznie lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym, nieprawidłowo realizujących funkcję opiekuńczowychowawczą. Rekrutacja odbywa się w miejscu przebywania osoby tj. na podwórku/ulicy.
Prowadzona jest przez streetworkera, który dzięki asymilacji ma możliwość dotarcia do środowiska
osób młodych ich rodzin. Dla każdej zrekrutowanej osoby będzie opracowana ścieżka reintegracji z
uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb
uczestnika oraz jego rodziny.
Docelowym rezultatem ścieżek wsparcia będzie zmiana głównego miejsca przebywania uczestnika
projektu z dotychczasowego podwórka do innych miejsc przebywania, dostosowanych do potrzeb i
możliwości osoby m.in. placówki podwórkowej (kontenerownia) lub placówki wsparcia dziennego
oraz nabycie przez młodzież kompetencji i umiejętności pozwalających na prawidłowe
funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym, rodzinie i szerszym społeczeństwie.
Podzadanie 2: Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym przy wykorzystaniu metody pracy
podwórkowej (30 uczestników)
Praca podwórkowa świadczona będzie na rzecz rodziny zgodnie z art. 8 i 10 Ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej o charakterze pracy podwórkowej.
Praca podwórkowa prowadzona w łącznym wymiarze z 30 uczestnikami ma charakter usługi
społecznej zdezinstutucjonalizowanej i prowadzona będzie w miejscu przebywania uczestników
projektu przez streetworkera/animatora młodzieży, który wspólnie z młodzieżą będzie budował
program i miejsce zajęć.
Podzadanie 3: Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne
Zajęcia będą polegały na działaniach profilaktycznych opartych na strategii alternatyw, rozwijając
umiejętności i zainteresowania młodzieży wzmacniające ich kompetencje osobiste, a alternatywne
dla zachowań ryzykownych (narkotyki, alkohol, kradzieże, absencja szkolna). Działania będą skupiały
się również na wymiarze zdrowotnym osób młodych (często zaniedbanym w toku socjalizacji i
funkcjonowania w środowisku), kształtujące postawy nie wyniesione z domu, a będące konieczne dla
wzmocnienia osoby młodej i jej wizerunku samej siebie w społeczności. Działania te będą dotyczyły
kształtowania postaw zdrowotnych w zakresie: higieny, diety, aktywności fizycznej, korzystania z
opieki zdrowotnej i zainteresowań pokrewnych.
Uczestnictwo w wyżej wymienionych działaniach ma na celu kształtowanie postaw ułatwiających
wejście młodzieży po zakończeniu edukacji na rynek pracy. Są to: systematyczność, radzenie sobie z
kryzysami, budowanie strategii dochodzenia do celu i osiągania sukcesu, wzmacniania poczucia
własnej wartości, organizacja czasu, zarządzanie własnym budżetem.
Zajęcia będą prowadzone jako zajęcia grupowe i indywidualne w formie treningu umiejętności
społecznych, zajęć rozwijających zainteresowania oraz zajęć sportowych w wymiarze 10 godz.
tygodniowo.

4.2.11

4.2.12

Wsparcie będzie prowadzone w nowym budynku na tyłach budynku przy ul. Gościnna 4
KONTENEROWNIA – PLACÓWKA WSPARCIA PODWÓRKOWEGO świadczyć będzie usługi społeczne
na rzecz rodziny zgodnie z art. 8 i 10 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej o charakterze pracy podwórkowej
Grupa docelowa:
Min. 30 osób w wieku 12-18 lat pochodzących z rodzin wykluczonych społecznie lub zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich opiekunowie, nieprawidłowo realizujący funkcję opiekuńczowychowawczą; preferencje dla dzieci z rodzin korzystających z PO Pomoc Żywnościowa.
Zdiagnozowany problem grupy docelowej:
 duża liczba (16%) młodych osób (12-18) pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, wykluczonych,
 duża liczba tzw. dzieci ulicy
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4.2.13
4.2.14
4.2.15

4.2.16
4.2.17

problemy edukacyjne - niskie wyniki w nauce (najniższe w całym Gdańsku- wyniki z egzaminów
szóstoklasistów głównie w części matematyczno- przyrodniczej i językowej); brak kontynuacji
nauki; nie korzystanie z żadnych form wsparcia edukacyjnego lub wzmacniającego ich rozwój
osobisty
 wywodzenie się z rodzin nieprawidłowo realizujących swoją funkcję opiekuńczo-wychowawczą
(200 rodzin)
 niewystarczające usługi społeczne w dzielnicy ORUNIA skierowane do grupy wiekowej 12-18 latskromne programy profilaktyczne -dla dużej liczby młodzieży w niewielkiej liczbie godzin(trudność aby spełnić wymagania placówki wsparcia i zapewnić zindywidualizowaną, skrojoną do
potrzeb, skuteczną pomoc i wsparcie dla młodzieży
 konieczność ograniczania swoich potrzeb (w tym i potrzeb edukacyjnych) do minimum;
 nieodpowiednie żywienie, wypływające na rozwój psycho-fizyczny;
 mieszkanie w warunkach utrudniających prawidłowe funkcjonowanie;
 doświadczanie poczucia odrzucenia ze względu na nieposiadanie odpowiedniego (modnego)
ubrania lub rezygnację z wycieczek szkolnych co jest przejawem wykluczenia przez grupę
rówieśniczą;
 doświadczanie braku poczucia bezpieczeństwa w związku z uzależnieniem od alkoholu lub
narkotyków niektórych członków ich rodzin, co wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci i
młodzieży;
 brak warunków do nauki w środowisku domowym;
 presja wywierana przez rodziców, by jak najszybciej usamodzielniły się ekonomicznie i pomogły
rodzicom utrzymywać gospodarstwo domowe, co może wpływać na ich wybory edukacyjne;
 brak motywowania i zachęcania (przez rodziców) do rozwijania swoich zainteresowań i pasji;
 liczne zachowania ryzykowne: wczesna inicjacja seksualna, palenie papierosów, picie alkoholu,
nie wracanie do domu na noc, zachowania agresywne
 zagrożenie wysokim bezrobociem w tej grupie wiekowej (brak edukacji i wzorców w rodzinie i
otoczeniu)
 wysoka przestępczość w dzielnicy (negatywne wzorce w otoczeniu)
Szacunkowa wartość ogółem:
300 000 PLN
Czas trwania zadania 2
Od 01-2019 do 12-2021
Trwałość zadania 2
Po zakończeniu działań podjętych w ramach projektu wsparte miejsce świadczenia usługi społecznej
(będzie utrzymane przez min. 3 lata w wymiarze odpowiadającemu faktycznemu i prognozowanemu
zapotrzebowaniu na tego typu usługi. Usługa społeczna 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 usługę społeczną 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
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