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Załącznik Nr 3  

do Szczegółowych warunków otwartego naboru partnerów 

 

 

I. PODMIOT ZGŁASZAJĄCY  Gmina Miejska Tczew 

OBSZAR REWITALIZACJI
1 

zgodnie ze Strategią ZIT  

Zatorze, Stare Miasto. 

 

II. DANE 

PODSTAWOWE 
Oś Priorytetowa 

6. Integracja 

2.1 Działanie 6.1. 

2.2 Poddziałanie 6.1.1.  

2.3 Tytuł projektu  

2.4 
Czas trwania 

projektu 

Od do  

2.5 Oś Priorytetowa 6. Integracja 

2.6 Działanie 6.2.Usługi społeczne 

2.7 Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT  

2.8 Tytuł projektu Społeczna od-nowa 

2.9 
Czas trwania 

projektu 

Od 03-2018 do 12-2021 

                                                           

1  Zgodnie z Uchwałą ZWP w sprawie przyjęcia listy obszarów rekomendowanych do objęcia wsparciem w ramach zintegrowanych 

projektów rewitalizacyjnych RPO WP na lata 2014 – 2020. 

Fiszka projektu „Społeczna od – nowa”  

WYCIĄG Z UZGODNIENIA 

ZINTEGROWANEGO PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO W RAMACH  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO  

 NA LATA 2014-2020
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III. WSKAŹNIKI INTERWENCJI 

3.2   Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

3.2.1 Poddziałanie 6.2.1. 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Planowana wartość  

w 2018 roku 

Wartość 

docelowa 

1. Liczba wspartych w Programie miejsc 

świadczenia usług społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu 

sztuki 0 30 

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 

osoby 5 32 

3.3   Wskaźniki produktu 

3.3.1 Poddziałanie 6.2.1. 

 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Planowana wartość  

w 2018 roku 

Wartość 

docelowa 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w interesie 

ogólnym w Programie 

osoby 20 120 

IV. ZAKRES DZIAŁAŃ
 

4.1  Opis zadań 

4.1.1 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT  

4.1.2 Zadanie 1  

Nazwa zadania:  

Centrum Wspierania Rodziny 

Opis: 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin z 

obszaru Starego Miasta i Zatorza, którzy z uwagi na swoją sytuację wymagają wsparcia, 

umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. 

W odpowiedzi na powyższe problemy na obszarze Starego Miasta uruchomione zostanie miejsce 

świadczące usługi społeczne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W placówce Forum 

Inicjatyw Społecznych (FIS) w Tczewie uruchomione zostanie Centrum Wspierania Rodziny. 

Działania prowadzone w ramach Centrum będą odbywały się w FIS oraz Miejskiej Bibliotece 

Publicznej i ukierunkowane będą na stworzenie oferty dostosowanej do potrzeb rodzin 

wymagających pomocy w pełnieniu jej funkcji. Wsparcie będzie realizowane na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy problemów i potrzeb rodziny i opracowanej ścieżki reintegracji. 

Poszczególni członkowie rodzin zostaną skierowani do odpowiedniego wsparcia. 

W pomieszczeniach Forum Inicjatyw Społecznych realizowane będą następujące funkcje społeczne: 

1. Diagnoza i opracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dla poszczególnych rodzin 

2. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne 

3. Grupowe wsparcie specjalistyczne ukierunkowane na świadczenie pomocy rodzinom, w 

których występuje przemoc i/lub uzależnienie oraz wsparcie dla rodzin niewydolnych 

wychowawczo. 

4. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zapewnienia ochrony życia i zdrowia w sytuacji 

wystąpienia przemocy domowej – w sytuacji kryzysowej zapewnienie bezpiecznego, 

tymczasowego schronienia dla osoby doświadczającej przemocy w przystosowanym do 
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tego celu mieszkaniu. 

W pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kościuszki 2 realizowane będą 

następujące funkcje społeczne: 

1. Organizacja grup samopomocowych 

2. Warsztaty umiejętności rodzicielskich 

3. Zajęcia z zakresu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży wzmacniających ich 

wiedzę i umiejętności, w tym działania animacyjne na obszarze Starego Miasta  

W pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej (budynek Głównej Biblioteki) realizowane będą 

następujące funkcje społeczne: 

1. Organizacja spotkań edukacyjnych z udziałem specjalistów (psycholog, terapeuta) z 

zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

2. Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży ukierunkowanych na efektywne spędzanie 

czasu wolnego oraz wspomagające ich rozwój 

3. Organizacja wspólnych warsztatów dla dorosłych i dzieci ukierunkowanych na 

wzmocnienie relacji rodzinnych oraz wskazujących prawidłowe funkcje rodziny 

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu będą miały na celu przywracanie i/lub 

wzmacnianie kompetencji społecznych, pogłębianie więzi rodzinnych, usprawnianie komunikacji 

pomiędzy członkami rodziny, zwiększenie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej rodzin 

zamieszkujących Stare Miasto i Zatorze. Realizacja wsparcia rozpocznie się w 2018 roku w 

pomieszczeniach FIS. Działania zaplanowane w pomieszczeniach biblioteki rozpoczną się w drugiej 

połowie 2019 roku. 

Po zakończeniu projektu w ramach wspartych miejsc świadczenia usług społecznych zapewniona 

będzie gotowość świadczenia usług dla 20 osób. 

Działanie komplementarne z 6.1.1 – Projekt pn. „Lokalny System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej 

w partnerstwie tczewskim”. Osoby w wieku aktywności zawodowej (m.in. korzystające ze wsparcia 

w ramach Centrum Wspierania Rodziny), wychodzące ze środowisk dotkniętych przemocą) zostaną 

objęte aktywizacją społeczno-zawodową. 

4.1.3 Grupa docelowa 

Rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące obszar zdegradowany Starego Miasta 

oraz Zatorza. Będą to rodziny, które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 

ustawy o pomocy społecznej. 

4.1.4 Zdiagnozowany problem grupy docelowej  

Stare Miasto oraz Zatorze na tle Tczewa wyróżnia się negatywnie - posiada problemy 

charakterystyczne dla obszarów zdegradowanych tj. ubóstwo, wysokie bezrobocie, przestępczość 

(w tym w postaci przemocy domowej) oraz uzależnienie. Według danych z systemu POMOST STD 

na dzień 30.06.2016 roku liczba rodzin zamieszkujących obszar zdegradowany Starego Miasta oraz 

Zatorza objętych pomocą społeczną: z powodu bezrobocia wynosiła 138 rodzin, z powodu 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych - 89 rodzin, z powodu wielodzietności - 73 

rodziny, z powodu ubóstwa 196 rodzin, z powodu potrzeby  ochrony macierzyństwa – 20 rodzin, z 

powodu alkoholizmu - 11 rodzin. W okresie od 01.01.2016-30.06.2016 roku z ww. obszaru 

odebrano 6 dzieci z trzech rodzin. Ponadto zgodnie z danymi z rejestrów i sprawozdań 

prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny, na terenie Starego Miasta oraz Zatorza  121 rodzin 

wymaga wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy. Są to rodziny, w których w ciągu ostatnich 

trzech lat wystąpił problem przemocy w rodzinie i nadal występuje lub istnieje zagrożenie jej 

wystąpienia. Rodziny borykające się z ww. problemami, wymagają szczególnego wsparcia, w tym 

wsparcia specjalistycznego, mającego na celu wzmocnienie ich kompetencji i umiejętności, a także 

przeciwdziałanie rozbicia rodziny. 

4.1.5 Czas trwania zadania 1 

Od 03-2018 do 12-2021 

4.1.6 Trwałość  zadania 1 

Działania w ramach poszczególnych miejsc świadczenia usług będą kontynuowane w zakresie 

zgodnym z potrzebami mieszkańców i zasobami organizacyjnymi w okresie odpowiadającym 
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okresowi realizacji działań projektu. Trwałość miejsc będzie zapewniona ze środków Gminy poprzez 

zapewnienie w budżecie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację zadania 

odpowiednich środków. 

4.1.7 Partnerzy wraz z opisem realizowanych zadań 

1 W ramach zadania partner projektu (organizacja pozarządowa) będzie odpowiedzialny za 

realizację działań animacyjnych na obszarze Starego Miasta, angażujących lokalną społeczność do 

aktywnych form spędzania czasu wolnego. 

4.1.8 Inne podmioty zaangażowane w realizację zadań 

1. Mieszkańcy,  

2. Wolontariusze. 

4.1.9 Zadanie 2 

Nazwa zadania: 

Rodzinny Klub „Zatorze” 

Opis: 
W ramach projektu planowane jest utworzenie Rodzinnego Klubu „Zatorze”, który będzie 
odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby rodzin z obszaru objętego rewitalizacją – Zatorza. 

Rodziny z terenu Zatorza dotknięte są najczęściej obok ubóstwa długotrwałym bezrobociem, 
trudnościami opiekuńczo – wychowawczymi oraz problemami uzależnień i przemocy domowej. 
Ponadto mieszkańcy tego obszaru z uwagi na położenie są wykluczeni społecznie. Mieszkańcy 
miasta traktują ich jak zamkniętą enklawę. W związku z powyższym w celu poprawy ich sytuacji 
niezbędne jest utworzenie na terenie Zatorza usług, które wpłyną na poprawę sytuacji i 
funkcjonowania rodzin. Ponadto niezbędne jest zaproponowanie im wsparcia ułatwiającego 
otwarcie społeczne. Utworzony w ramach projektu Klub, będzie przestrzenią dla dzieci i rodziców z 
deficytami wychowawczymi, dla matek i ojców niepewnych swoich kompetencji wychowawczych. 
Klub realizować będzie działania takie jak: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapię, 
warsztaty umiejętności rodzicielskich, wsparcie opiekuńcze i/lub specjalistyczne. Wszystkie 
działania  będą miały na celu wzmocnienie więzi rodzinnych, w szczególności w rodzinach 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i realizowane będą na podstawie opracowanej 
ścieżki reintegracji. 

Działania Klubu oferować będą również alternatywne formy spędzania wolnego czasu, w których 

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

wszystkich uczestników, zarówno dorosłych, jak i dzieci i ukierunkowane będą na nawiązywanie 

współpracy, budowanie relacji rodzic-dziecko i dziecko-rodzic. W celu zwiększenia zaangażowania 

rodzin działania zostaną wzmocnione poprzez pracę animatora społeczności lokalnej. 

Wszystkie zajęcia realizowane w ramach Klubu będą miały na celu przywracanie i/lub wzmacnianie 

kompetencji społecznych, pogłębianie więzi rodzinnych, usprawnianie komunikacji pomiędzy 

członkami rodziny, zwiększenie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej rodzin 

zamieszkujących Zatorze. 

Realizacja wsparcia i oferta będzie dostosowana do zdiagnozowanych potrzeb. 

 

W celu zapewnienia otwarcia społecznego mieszkańców Zatorza zorganizowane zostaną działania 

na terenie Starego Miasta. Rodziny objęte wsparciem w ramach projektu będą mogły korzystać ze 

wszystkich działań realizowanych w ramach prowadzonego Centrum Wspierania Rodziny oraz 

działań towarzyszących, prowadzonych w bibliotece. 

Po zakończeniu projektu w ramach wspartych miejsc świadczenia usług społecznych zapewniona 

będzie gotowość świadczenia usług dla 10 osób. 

Zadanie realizowane będzie przez partnera projektu. 

4.1.10 Grupa docelowa 

Rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące obszar zdegradowany Zatorza. Będą to 

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

4.1.11 Zdiagnozowany problem grupy docelowej  

Rodziny z terenu Zatorza dotknięte są najczęściej obok ubóstwa długotrwałym bezrobociem, 

trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz problemami uzależnień i przemocy domowej. 

Ponadto mieszkańcy tego obszaru z uwagi na położenie są wykluczeni społecznie. Według danych z 

systemu POMOST STD na dzień 30.06.2016 roku liczba rodzin zamieszkujących obszar Zatorza 

objętych pomocą społeczną: z powodu bezrobocia wynosiła 18 rodzin, z powodu bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych - 8 rodzin, z powodu wielodzietności-4 rodziny, z powodu 

ubóstwa 20 rodzin. W okresie od 01.01.2016-30.06.2016 roku z ww. obszaru odebrano 2 dzieci. 

Ponadto zgodnie z danymi z rejestrów i sprawozdań prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny, 

na terenie Zatorza  28 rodzin wymaga wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy. Są to 

rodziny, w których w ciągu ostatnich trzech latach wystąpił problem przemocy w rodzinie i nadal 

występuje lub istnieje zagrożenie jej wystąpienia. 

4.1.12 Czas trwania zadania 2 

Od 01-2020 do 12-2021 

4.1.13 Trwałość  zadania 2 

Działania w ramach poszczególnych miejsc świadczenia usług będą kontynuowane w zakresie 

zgodnym z potrzebami mieszkańców i zasobami organizacyjnymi w okresie odpowiadającym 

okresowi realizacji działań projektu. Trwałość miejsc będzie zapewniona ze środków Gminy poprzez 

zlecenie realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej. 

4.1.14 Partnerzy wraz z opisem realizowanych zadań 

Zadanie realizowane przez partnera projektu-organizację pozarządową. 

4.1.15 Inne podmioty zaangażowane w realizację zadań 

-  

 

V.KRYTERIA HORYZONTALNE 

 

5.1 6.2.1. Rozwój usług społecznych - mechanizm ZIT TAK 

 1. Projekt zakłada średni koszt przypadający na uczestnika projektu nieprzekraczający 

maksymalnego poziomu 20 000 zł)                                                                                                  
 

2. Projekt będzie realizowany w obszarach, w których istnieją deficyty w zakresie 

dostępności do rodzajów usług objętych projektem  
 

3. Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla grupy 

docelowej na poziomie co najmniej 80% (pomiar dotyczy wyłącznie osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) 

 

 

4. Projekt zakłada partnerstwo instytucji integracji społecznej z instytucją integracji i pomocy 

społecznej i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym                                                                
 

5.Projekt zakłada wykorzystanie elementów wolontariatu i/lub animacji środowiskowej                                                                                              

6.Projekt zakłada trwałość efektów poprzez utrzymanie wspartych w ramach projektów 

miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i 

prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres 

odpowiadający okresowi realizacji projektu z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być 

krótszy niż dwa lata 

 

 

 

7.  Projekt przewiduje preferencje dotyczące uczestnictwa w projekcie dla osób będących 

uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO  

Pomoc Żywnościowa                                                                                    

 

 


