Rozwój usług społecznych w Gdyni
KRÓTKI PRZEWODNIK PO PROJEKCIE
Projekt „Rozwój usług społecznych w Gdyni” jest projektem unijnym realizowanym przez Miasto Gdynia
dla rodzin z dziećmi oraz dzieci i młodzieży w placówkach wsparcia dziennego.

Z czego możesz skorzystać w projekcie?
Jako rodzic albo opiekun dziecka możesz korzystać z udziału w spotkaniach rozwijających i wspierających Ciebie
i Twoje kompetencje wychowawcze.
Organizujemy grupy wsparcia dla rodziców oraz tematyczne grupy samopomocy, gdzie przy okazji spotkania
można rozwijać zainteresowania albo po prostu ciekawie spędzać czas.
W części zajęć (np. plastycznych i sportowych) albo wyjazdów i wyjść rodzinnych możesz uczestniczyć wspólnie
z dzieckiem/dziećmi i pozostałymi członkami Twojej rodziny. W razie potrzeby możesz skorzystać z konsultacji
psychologicznych albo innego rodzaju wsparcia.
Dla dzieci i młodzieży przygotowaliśmy osobną ofertę zajęć w placówkach wsparcia dziennego. To, m.in. terapia
logopedyczna i pedagogiczna oraz zajęcia twórczości. Aby Twoje dziecko mogło skorzystać z tej oferty, powinno
być zapisane do placówki.
Program zajęć dla uczestników/uczestniczek projektu układany jest indywidualnie według analizy sytuacji danej
osoby, z uwzględnieniem jej potrzeb i oczekiwań. Spotkania i zajęcia prowadzone są z reguły przez organizacje
realizujące projekt (ich listę wraz z adresami zamieściliśmy na końcu).
Zajęcia i spotkania są otwarte wyłącznie dla uczestników i uczestniczek projektu, czyli osób, które zadeklarowały
w nim swój udział.
Wszystkie zajęcia i inne formy wsparcia są w projekcie bezpłatne.

Jak zostać uczestnikiem/uczestniczką projektu?
1. Po pierwsze → wypełnij Formularz rekrutacyjny i przekaż go do jednego z punktów realizacji projektu
(aktualna lista na końcu). Informacje w nim zawarte pozwolą nam ocenić, czy nasza projektowa oferta jest
dla Ciebie, tzn. odpowiada Twojej sytuacji. Bez względu na wyniki rekrutacji, oczekuj od nas informacji
zwrotnej: zadzwonimy albo napiszemy zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w Formularzu.
2. Po drugie → przyjdź na spotkanie z osobą rekrutującą, która skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub
e-mailowo. W czasie spotkania ustalimy, jakiego rodzaju i w jakich sferach oczekujesz wsparcia i rozwoju.
3. Po trzecie → wypełnij deklarację uczestnictwa w projekcie, która stanowi dla Ciebie gwarancję miejsca na
zajęciach/spotkaniach/wyjazdach, a dla nas gwarancję Twojego uczestnictwa w projekcie.

Jakie są zasady uczestnictwa w projekcie?
1. Program Twojego uczestnictwa oparty jest o tzw. Indywidualną Ścieżkę Reintegracji, która powstaje
z Twoim udziałem, i która – na Twoją prośbę albo/i po konsultacji z osobą prowadzącą – może zostać
zmieniona.
W programie (w Ścieżce) uwzględniane są takie informacje jak: rodzaj zajęć/spotkań, ich częstotliwość oraz
termin zakończenia Twojego udziału w projekcie. Program układany jest po zakwalifikowaniu się do
projektu i podpisaniu przez Ciebie deklaracji uczestnictwa w projekcie.
2. Masz prawo wglądu we wszystkie dokumenty projektowe, które Cię dotyczą.

3. Dla nas najważniejsza jest Twoja obecność na zajęciach. Jeżeli wiesz, że Cię nie będzie – poinformuj osobę
prowadzącą. W sytuacjach powtarzających się nieobecności będziemy zmuszeni usnąć Cię z listy
uczestników/uczestniczek, aby z naszej oferty mógł skorzystać ktoś inny.
4. W czasie Twojego udziału w projekcie i po jego zakończeniu będziemy Cię pytać, czy i jakie rezultaty zostały
osiągnięte poprzez udział w zajęciach/spotkaniach.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa zawarliśmy w Regulaminie, który dostępny jest
w punktach realizacji projektu (wykaz na końcu jako „Kontakty do nas”) albo na stronie internetowej
www.lis.gdynia.pl. Jeżeli coś jest niejasne albo chcesz dopytać o konkretne zajęcia, prosimy o kontakt
z pracownikami projektu.

Kontakty do nas:
Biuro projektu:
Laboratorium Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
tel. 58 727 39 22
e-mail: lis@lis.gdynia.pl
www.lis.gdynia.pl

SPOT Świetlica Świętego Mikołaja
ul. Św. Mikołaja 1,
Gdynia Chylonia
tel. 506 231 537

Przystań Śmidowicza 49
Przystań Opata Hackiego 33
Gdynia Oksywie i Gdynia Chylonia
tel. 58 727 39 31

SPOT Vitava
ul. Widna 8,
Gdynia Witomino
tel. 602 107 905

SPOT Login, Ognisko, Starter
Zespół Placówek Specjalistycznych
im. K. Lisieckiego „Dziadka”
ul. Wejherowska 65,
Gdynia Chylonia
tel. 58 664 33 66

SPOT Światłowcy
ul. Żeglarzy 5,
Gdynia Oksywie
tel. 507 091 145

