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Opis Planowanego Zadania 
 
Zadanie 1 

Nazwa zadania: Placówka Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej,  specjalistycznej i pracy 

podwórkowej- Placówka prowadzona będzie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej  z dnia 09 czerwca 2011 r. 
 
Opis: 
Placówka zlokalizowana zostanie na obszarze, który charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem 

negatywnych zjawisk społecznych, a działania tam prowadzone skierowane będą do dzieci i młodzieży 

wraz z rodzicami i opiekunami. Wsparcie rodziny będzie prowadzone w formie pracy z rodziną oraz 

pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Dostęp do działań przewidziany jest dla rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych na obszarze 

rewitalizacji. Lokal do prowadzenia działań placówki w formule opiekuńczej i specjalistycznej- Klub 

Śródmieście   zapewni Miasto Malbork. Mieści się on przy ul. Sienkiewicza 43.  Natomiast placówka 

prowadzana w formule pracy podwórkowej mieścić się będzie w wieży ciśnień na pl. Słowiańskim. 

Szczegółowy opis działalności placówki w formie pracy podwórkowej znajduje się w zadaniu nr 2  

Przedsięwzięcie zaplanowano w wyniku: analizy wskaźników społecznych w przeprowadzonej 

Delimitacji Obszarów Zdegradowanych w przestrzeni Miasta Malborka, informacji uzyskanych przy 

badaniach i konsultacjach społecznych prowadzonych na etapie planowania procesu rewitalizacji oraz 

dokumentów m.in. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Malbork na lata 2016-

2020 i inne. Problemy pojawiające się na obszarze rewitalizacji dotykają głównie rodziny i jej 

niewydolności w zakresie opiekuńczym i wychowawczym. Placówka Wsparcia Dziennego ma 

zapewnić dziecku: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia 

sportowe oraz rozwój zainteresowań. Ponadto placówka realizować będzie program psychokorekcyjny 

w szczególności terapię pedagogiczną i psychologiczną (zajęcia indywidualne i grupowe), zajęcia 

kompensacyjne (indywidualne i grupowe).Celem indywidualnych spotkań będzie skoncentrowanie się 

na potrzebach i problemach dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie. Zajęcia grupowe będą miały 

na celu wzmocnienie motywacji odbiorców wsparcia oraz rekompensatę braków w wychowaniu w 

rodzinie. Oferta ukierunkowana przede wszystkim na przygotowanie dzieci i młodzieży do życia 

społecznego i  nabywanie kompetencji ułatwiających im wejście w dorosłe życie. Placówka będzie 

współpracować z rodzicami lub opiekunami dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach zapewniając 

także im wsparcie.  

Dodatkowo realizowanym przez placówkę zadaniem będzie: 

1. poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne (indywidualne i grupowe), których 

celem będzie skoncentrowanie się na potrzebach i problemach rodziców i opiekunów 

zwiększając ich umiejętności rozwiązywania problemów wychowawczych, 

2. poradnictwo prawne (w zakresie prawa rodzinnego) – umożliwienie beneficjentom  

korzystanie z pomocy prawnika w celu rozwiązywania problemów mogących stanowić 

przeszkodę w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich. Przewidywane są również grupowe 

spotkania edukacyjne na tematy zaproponowane bezpośrednio przez uczestników w ramach 

pomocy i edukacji prawnej, 

3. 3 poradnictwo psychospołeczne planowane jest przeprowadzenie warsztatów i zajęć z 

tzw. „miękkich” kompetencji społecznych dla uczestników projektu- warsztaty umiejętności 

rodzicielskich .  W ramach prowadzonych zajęć przewiduje się tematy związane z budowaniem 

relacji międzyludzkich, wyrażania emocji, radzenia sobie ze stresem i z emocjami w trudnych 

sytuacjach, wsparcie w organizacji czasu wolnego. Ww. poradnictwo będzie uzupełnieniem 

poradnictwa  psychologicznego, a także wzmocnieniem środowiskowych form aktywizacji 

rodziny- np. warsztaty grup rodzicielskich.  

 

Wsparcie będzie realizowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów i potrzeb 

rodziny i opracowanej ścieżki reintegracji . Poszczególni członkowie rodzin zostaną skierowani 
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do odpowiedniego wsparcia poprzez opracowanie: 

a. Indywidualnej  ścieżki  wsparcia dla poszczególnych rodzin  

b. Indywidualnego poradnictwa  

c. Grupowego wsparcia ukierunkowanego na świadczenie pomocy rodzinom 

niewydolnym wychowawczo.  

Klub Śródmieście ma być przestrzenią dla dzieci i rodziców z deficytami wychowawczymi, dla 

matek i ojców niepewnych swoich kompetencji wychowawczych. Wszystkie działania tam 

prowadzone będą miały na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, w szczególności w rodzinach 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym   

 

Po zakończeniu projektu w ramach wspartych miejsc świadczenia usług społecznych 

zapewniona będzie gotowość świadczenia usług dla 30 osób .  

 

 

Planowany termin realizacji: 1 grudnia 2018 do 31 grudnia 2021 

 

 

Zadanie 2 

Nazwa zadania: Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w formie pracy podwórkowej 

z punktem dla streetworkerów i partyworkerów w wieży ciśnień na Pl Słowiańskim. 
Placówka prowadzona będzie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

z dnia 09 czerwca 2011 r. 

 

Opis: 

Placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej dla dzieci i młodzieży będzie służyć 

realizacji działań warsztatowych, animacyjnych i edukacyjnych,  skierowanych do dzieci  i młodzieży 

spędzającej swój wolny czas na ulicy. Dzieci i młodzież z obszarów objętych rewitalizacją często nie 

ma szansy na szczęśliwe dzieciństwo. Niewydolność opiekuńczo-wychowawcza rodziców i opiekunów 

sprawia, że większość swojego czasu spędzają na ulicy i to ona jest dla nich głównym środowiskiem 

życia. Młodzież i dzieci są często członkami „nieformalnych” grup rówieśniczych, w których dominuje 

„kult siły”. Aby zmienić ten stan rzeczy potrzebne są skuteczne i atrakcyjne formy pracy z taką 

młodzieżą, która niezbyt chętnie korzysta ze sformalizowanych form wsparcia. Zalicza się do nich praca 

ze streetworkerami czy partyworkerami – „ulicznymi” pedagogami jako innowacyjna forma pracy 

socjalnej.  Metody pracy stosowane przez streetworkerów to: praca indywidualna, praca w grupie, praca 

z uwzględnieniem elementów specyfiki społeczności lokalnej, pomoc psychospołeczna w sytuacjach 

kryzysowych. Partyworking to z kolei forma pracy socjalnej opierającej się na działaniach o charakterze 

profilaktycznym. Partyworkerów można spotkać na młodzieżowych imprezach plenerowych, w pubach, 

klubach. Do ich zadań należy przede wszystkim przekazanie wiedzy w formie rozmowy, ulotki o 

bezpiecznej zabawie, działaniu substancji psychoaktywnych  (narkotyki, dopalacze, alkohol), pierwszej 

pomocy przedlekarskiej itp. Punktem dla streetworkerów i partyworkerów będzie wieża ciśnień w 

Malborku na Pl. Słowiański co również będzie miało wpływ na atrakcyjność oferty.   

 

Po zakończeniu projektu w ramach wspartych miejsc świadczenia usług społecznych 

zapewniona będzie gotowość świadczenia usług dla 15 osób .  

 

 

Planowany termin realizacji : 1 grudnia 2018 do 31 grudnia 2021 

 

Grupa docelowa : rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące obszar rewitalizacji . 

Będą to rodziny, które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy 

społecznej.  
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Zdiagnozowane problemy grupy docelowej 

Analiza wskaźników społecznych dla mieszkańców trzech obszarów rewitalizacji sąsiadujących ze sobą 

tj: obszar 3- Centrum II, obszaru-4 Śródmieście I obszar 5- Przedmieście wskazują, że najczęstszymi 

problemami pojawiającymi się wśród mieszkańców tych obszarów są: wysoka liczba osób 

korzystających z zasiłków pomocy społecznej, wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych wśród 

osób w wieku produkcyjnym, wysoka liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece, największa liczba 

interwencji Straży Miejskiej w zakresie zakłócania porządku, liczba wydanych „Niebieskich kart” 

,liczba osób z przyznanymi zasiłkami stałymi, liczba osób korzystających z zasiłków okresowych, 

liczba osób którym przyznano świadczenia w formie posiłku, odsetek uczniów nieotrzymujących 

promocji do następnej klasy. Rodziny te dotknięte są najczęściej obok ubóstwa, długotrwałego 

bezrobocia, problemem braku lub niskiego wykształcenia, trudnościami w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych oraz problemami uzależnień i przemocy domowej. Problemy te na 

obszarze objętym wsparciem są w głównej mierze wynikiem sytuacji socjalno-ekonomicznej rodziny. 

Problemami pojawiającymi się wśród mieszkańców tych obszarów są także: duża liczba przestępstw 

uciążliwych dla społeczeństwa (rozbój, kradzież z włamaniem, bójki, pobicia, zakłócanie ciszy nocnej), 

bierność zawodowa, dziedziczona bezradność. Rodziny zamieszkujące obszar rewitalizacji są 

najczęściej klientami Ośrodka Pomocy Społecznej pozostając na całkowitym utrzymaniu systemów 

zabezpieczenia socjalnego. Bez zastosowania szerokiego wsparcia specjalistycznego i społecznego 

trudno będzie zniwelować negatywne zjawiska oraz przywrócić wśród mieszkańców motywację do 

podejmowania jakichkolwiek działań. Duża rola w działaniach projektowych przypadnie lokalnym 

liderom, których udział będzie kluczowy w zapewnieniu osiągnięcia zakładanych wskaźników.  

Wszystkie działania zaplanowane  do realizacji w ramach projektu mają na celu przywracanie  lub 

wzmacnianie kompetencji społecznych, pognębienie więzi rodzinnych, usprawnienia komunikacji 

między członkami rodziny, zwiększenie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej rodzin z 

obszaru rewitalizacji. Działania mają także oferować alternatywne formy spędzania czasu walnego , w 

których organizację włączone zostaną rodziny objęte wsparciem. Działania te będą skierowane do 

wszystkich uczestników – dorosłych i dzieci i ukierunkowane będą na nawiązanie współpracy, 

budowanie relacji rodzic- dziecko i dziecko-rodzic.  

 

 


