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ZD.8141.12.2020 Gliwice, 13.08.2020 r. 

nr kor.  UM.723982.2020/WR  
 Szanowna Pani 

 KRYSTYNA SOWA 
Radna Rady Miasta Gliwice 

 

 
 

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr UM.715038.2020 realizacja 
projektu "Streetworking Gliwice" 

W odpowiedzi na Pani pismo dotyczące stanu realizacji zadania 
publicznego pn. „Streetworking Gliwice” poniżej przedstawiam 
szczegółowe dane dotyczące dzielnicy Łabędy: 

1. Zadanie realizowane jest od dnia 28.02.2020 r. do dnia 31.12.2020r. 
w sześciu lokalizacjach na terenie miasta Gliwice (Łabędy, Sośnica, 
rejon ul. Chorzowskiej, ul. Pszczyńskiej osiedle Baildona i 
Szobiszowice) – w formie pracy podwórkowej przez wychowawcę.  

2. Na realizację zadania miasto Gliwice przeznaczyło kwotę 360.000,00 
zł. Kalkulacja realizacji zadania została przygotowana łącznie i nie 
wskazuje kosztów każdej z 6 lokalizacji odrębnie. Środki 
wykorzystywane są w miarę potrzeb i są wystarczające dla 
prowadzenia zaplanowanych zadań. 

3. Zajęcia organizowane są w miejscach przebywania dzieci, głównie  
jest to plac przy ul. Narutowicza, pobliskie skwery oraz skatepark,  
jak również w miejscach poza dzielnicą (wcześniej ustalane wyjścia 
poza dzielnicę, np. stadnina koni, ścianka wspinaczkowa, żagle). 

4. W związku ze stanem epidemii i decyzjami Wojewody Śląskiego, 
działalność placówki od dnia 16 marca była zawieszona. W celu 
podtrzymania kontaktu pedagogów z dziećmi od dnia 15.04.2020 
uruchomione zostały zajęcia w formie zdalnej poprzez platformę 
zoom oraz komunikator Messenger, średnio 3 razy w tygodniu 
po 2 godziny.  

5. Po wznowieniu pracy w trybie podwórkowym od 06.07.2020 r. 
odbywają się zajęcia sportowe, animacje plastyczne, gry i zabawy 
w środowisku, np. gry w dwa ognie, podchody, dra w piłkę nożną, 
wykonywanie prac plastycznych, przeprowadzanie warsztatów 
dotyczących profilaktyki uzależnień (5 dni w tygodniu po 4 godziny 
w godzinach 10:00-14:00 lub 14:00- 18:00) oraz wyjścia poza 
dzielnicę (23.07.2020 r. – wyjście na ściankę wspinaczkową, 
05.08.2020 r. wyjście do kina, 09.08.2020 r. wyjście do stadniny 
koni). 

6. Łącznie od początku realizacji zadania obyło się 192,5 godzin zajęć 
(w tym 72,5 godziny w trybie zdalnym). Liczba miejsc w dzielnicy 
Łabędy to 15 osób. Średnio w zajęciach uczestniczy 5 dzieci. Liczba 



 

dzieci zapisanych do placówki  (na podstawie deklaracji) – 13. Łączna 
liczba dzieci, które skorzystały z zajęć placówki – 22. 

7. Harmonogramy zajęć ustalane są na każdy tydzień odrębnie. 
Terminy zajęć przekazuje pedagog rodzicom dzieci, po podpisaniu 
i przekazaniu przez rodziców deklaracji uczestnictwa.  

Planowane wyjścia poza dzielnicę w kolejnych miesiącach: 

- druga połowa sierpnia – wyjazd na żagle na zbiornik Pogoria; 

- 22.08.2020 r. – wycieczka turystyki rowerowej połączona 
ze wspinaczką skałkową (Jura Krakowsko-Częstochowska); 

- 20.09.2020 r. – udział w festynie dzielnicowym Klubu Abstynentów 
Krokus. 

Jednocześnie informuję, że do placówki uczęszczają dzieci i młodzież 
w wieku 6-15 lat. W ramach zajęć, dla każdego z uczestników 
przewidziany jest poczęstunek, w postaci owoców, zdrowych batoników 
czy innych artykułów spożywczych. Pedagog kontaktuje się też 
z rodzinami dzieci, w kwestiach formalnych (deklaracje uczestnictwa w 
zajęciach placówki, zgody na wycieczki itp.), jak również w kwestiach 
wychowawczych, po zaobserwowaniu niepokojących zachowań u dzieci 
(np. agresja, apatia, lęk itp.). 
W ramach placówki pracuje również psychoterapeuta rodzinny, którego 
zadaniem jest udzielanie wsparcia rodzinom, których dzieci uczęszczają 
na zajęcia, po konsultacji i wspólnych ustaleniach z pedagogiem 
dzielnicy. 

Z poważaniem 

Ewa Weber 
 

Zastępca Prezydenta Miasta  
 

- podpisano elektronicznie –  
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