Notatka ze spotkania grupy branżowej DFOP
W dniu 21.08.2014
w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie branżowe
Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych w obszarze: opieka społeczna, przeciwdziałanie
uzależnieniom, patologiom społecznym prowadzone przez Jadwigę Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta
Liderem Świata / DFOP/ RPP.
W spotkaniu udział wzięli: Łukasz Kolber - Fundacja Godne Życie, Dorota Klejnot- Stowarzyszenie Dar
Serca, Aleksandra Jagoda - Stowarzyszenie Nowa Nadzieja, Alicja Kowalska - Civitas oraz Renata Zaremba
- Stowarzyszenie Małolat oraz prowadząca: Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata.
Na początku spotkania zwrócono uwagę, że dzięki dotacjom z Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej oraz
innych źródeł publicznych na terenie miasta funkcjonuje obecnie 7 świetlic środowiskowych
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socjoterapeutyczna, prowadzone są one przez organizacje pozarządowe. Taka ilość funkcjonujących
placówek podyktowana jest zdiagnozowaną koniecznością odpwowiedzi na problemy społeczności lokalnej,
gdyż warunki życia wielu środowisk są nadal bardzo trudne. A otoczenie opieką dzieci z rodzin
patologicznych powinno być nadal piorytetem w Dąbrowie Górniczej.
Na podstawie deklaracji uczestników spotkania stwierdzić należy, iż wszystkie świetlice spełniają wymagania
nowej Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zamierzają
wystąpić do urzędu z wnioskiem o uzyskanie ststusu placówki wspracia dziennego. Po wstępnych
rozmowach z pracownikami wydziału merytorycznego, wydaje się jednak, iż problem stanowić może
interpretacja punktu dotyczącego tutułu prawnego do nieruchomości, na terenie której placówka ma
prowadzić działalność. Świetlice w większości wynamują sale w szkołach.W związku z powyższym
organizacje wystąpiły z prośbą o wydanie opinii prawnej w tej kwestii (opinia w załączeniu). Według dr Agaty
Błaszczyk- radcy prawnego, "...nie powinno być problemów z uzyskaniem przedmiotowego zezwolenia,
nawet jeśli umowa najmu zawarta jest na okres 1 roku".
Prowadzący świetlice środowiskowe zwrócili także uwagę na podany w propozycjach wydziałów zapis,
iż placówka winna być przeznaczona dla 30 dzieci z uwzględnieniem wymogu określonego w art. 28 ust. 2
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podczas dyskusji postulowano urealnienie
i dostosowanie limitów do specyfiki działania i wprowadzenie zapisów pozwalających na tworzenie
mniejszych grup świetlicowych.
Podczas wolnych wniosków wszyscy zwracali uwagę na bardzo niski budżet świetlic. Zatrudnienie
wykwalifikowanej kadry w postaci psychologa, pedagoga jest dosyć kosztowne. A zapewnienie codziennie
ciepłego, pożywnego posiłku za pieniądze z dotacji Urzędu Miasta jest prawie niemożliwe.
Zebrani rekomendowali:
1/ utrzymanie dotychczasowej sieci świetlic prowadzonych przez NGO
2/ zapozanie NGO z procedurą przyznawania statusu placówki wsparcia dziennego funkcjonującej w UM
3/ urealnienie i dostosowanie limitów do specyfiki działania i wprowadzenie zapisów pozwalających na
tworzenie mniejszych grup świetlicowych niż 30 osób
4/ wprowadzenie limitów w ogłoszeniu konkursowym
5/ ujednolicenie zapisów dot. użytkowania lokali przeznaczonych na świetlice środowiskowe w placówkach
oświatowych (kwestia odpłatności lub jej braku)
6/ zwiększenie środków na prowadzenie placówek (obecnie: 320 000 zł /świetice środowiskowe + 60 000zł
/socjoterapeutyczna).
Prowadząca spotkanie zobowiązała się przekazać rekomedacje Radzie Pożytku Publicznego oraz DFOP.
Notatkę sporządziła:
Jadwiga Kowalik

