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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ PARTNERSKICH
W ZAKRESIE PRZYGOTOWYWANEGO PROJEKTU
,, Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Jana Śliwki 12 w Gliwicach na cele Centrum Usług
Społecznościowych Stowarzyszenia SezaM.”

Przedmiotowe konsultacje zostały przeprowadzone w związku z przygotowywanym
projektem pt. ,,Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Jana Śliwki 12 w Gliwicach na cele Centrum
Usług Społecznościowych Stowarzyszenia SezaM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach X osi priorytetowej Rewitalizacja
oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego,
wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, poddziałanie 10.2.1 Rozwój
mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT.

Cel konsultacji było:
1. Przedstawienie założeń, zakresu, przedmiotu oraz efektów planowanej inwestycji.
2. Zebranie uwag/opinii społeczności lokalnej dotyczącej jego realizacji.
3. Skonsultowanie najważniejszych celów oraz efektów z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami sektora finansów publicznych.
4. Omówienie wszystkich najważniejszych aspektów inwestycji z członkami, sympatykami
Stowarzyszenia oraz ich rodzinami.

Proces konsultacji trwał od 01.2017 do 02.2017 r.

Projekt skonsultowany został podczas:
1. Spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia SEZAM w dniu 18.02.2017 r. – otwarte
konsultacje społeczne.
2. Spotkania konsultacyjnego z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach,
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Asystentów Rodziny oraz partnerami projektu.
2. Konsultacji telefonicznych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gliwicach.

3. Konsultacji telefonicznych z UM w Zabrzu – Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Wyniki konsultacji:
Osoby biorące udział w konsultacjach i reprezentujące grupę docelową dla której
przygotowany został projekt wskazały na znaczną potrzebę utworzenia Centrum Usług
Społecznościowych w ramach którego świadczone będą usługi społeczne z zakresu: usług
opiekuńczych, specjalistycznych, asystenckich oraz rehabilitacja zdrowotna dla osób wykluczonych
oraz zagrożonych wykluczeniem w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wskazane przez
uczestników spotkania uwagi dotyczyły bezpośrednio konieczności utworzenia miejsc pobytowych,
w ramach których możliwe będzie korzystanie z infrastruktury poza miejscem zamieszkania, co
przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej grupy docelowej.
Zgodnie z przedstawionym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny
podsumowaniem konsultacji, ta organizacja rekomenduje w szczególności:
1.

Utworzenie miejsc pobytowych dla osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem,

zarówno w postaci wsparcia opiekuńczego realizowanego w ramach Dziennego Domu Pomocy, jak
również ośrodka krótkoterminowego pobytu całodobowego.
2.

Włączenie w zakres inwestycji przygotowanie i wyposażenie aneksów kuchennych, z uwagi na

możliwość korzystania z nich zarówno podopiecznych ośrodka, jak również rodzin i opiekunów osób
niesamodzielnych, w tym osób niepełnosprawnych.
3.

Przygotowanie infrastruktury budynku w ramach którego powstanie Centrum Usług

Społecznościowych w sposób dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym przede
wszystkim montaż wind.
Z kolei w ramach konsultacji telefonicznych z Wydziałem Zdrowia UM Gliwice, ustalono, że
inicjatywa Wnioskodawcy w zakresie realizacji projektu, którego celem jest zwiększenie jakości
i dostępu do usług społecznych na obszarze Subregionu Centralnego stanowi bardzo potrzebne
rozwiązanie społeczne. Odpowiednie dostosowanie infrastruktury pozwoli na aktywne włącznie osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami
ponownie do lokalnego życia społecznego poprzez usługi rehabilitacji społecznej i zdrowotnej.
Zauważyć również należy, iż w kontekście działalności Ośrodków Pomocy Społecznej, które
wykonują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, osób
wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem, gliwicki ośrodek dostrzega znaczną potrzebę w
zakresie tworzenia nowych miejsc opieki krótkookresowej o charakterze dziennym i całodobowym.
Ponadto, bazując na konieczności wdrażania zapisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” w zakresie spełnienia założeń tzw. ,,opieki wytchnieniowej” osób z niepełnosprawnościami,
obejmującej opiekę nad dzieckiem na czas urlopu lub odpoczynku, która ma zostać zapewniona w
ramach dziennych ośrodków wsparcia – placówkach całodobowych, umów z organizacją pozarządową

na opiekę nad dzieckiem - również indywidualną. OPS Gliwice wskazuje na znaczny deficyt miejsc w
tego typu jednostkach świadczących usługi społeczne o charakterze opiekuńczym. Koncentrując się na
deficytach infrastrukturalnych i potrzebach społecznych należy potwierdzić konieczność realizacji
projektów przyczyniających się do wdrążania systemu usług społecznych w przystosowanej do tego
infrastrukturze. Stanowisko poparły przedstawicielki Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
w Gliwicach.
Wszystkie pozyskane opinie pozwoliły na przygotowanie wniosku w sposób najbardziej
odpowiadający potrzebom zidentyfikowanej grupy docelowej, zgodnie z celem i zakresem Działania
oraz w powiązaniu z inicjatywami realizowanymi przez Stowarzyszenie ze środków EFS.

