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„ Nadzieja dla młodzieży - rozbudowa i modernizacja Katolickiego

cel projektu

Ośrodka Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży w Bielsku-Białej.”
Cele projektu:
Celem głównym projektu jest udzielenie pomocy i wzmocnienie
pozycji dzieci i młodzieży uzależnionych od środków
psychoaktywnych, a także ich zaaktywizowanie społeczne.
Cele szczegółowe:
1.

Wzrost umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych
beneficjentów ostatecznych (b.o.)

2.

Rozwój postawy samodzielności b.o.

3.

Ograniczenie szkód zdrowotnych związanych z uzależnieniem
od środków psychoaktywnych.

4.

Rozwój umiejętości i zainteresowań b.o.

5.

Zmotywowanie bądź tez podtrzymanie motywacji do
"trzeźwego" życia.

6.

Wzrost dostępności i poprawa jakości usług w zakresie terapii
leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Utrzymanie na obecnym poziomie bądź obniżenie zagrożenia
wykluczenia społecznego osób uzależnionych od środków
okres realizacji projektu

psychoaktywnych.
05.2009 – 12.2012

budżet całkowity projektu
źródła finansowania projektu

2.700.000,00 PLN
Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień
Caritas Polska – 50.000,00 PLN

osoby upoważnione do składania
wyjaśnień w sprawie projektu

Adam Kasprzyk – kierownik Katolickiego Ośrodka Wychowania i
Resocjalizacji Młodzieży,
kontakt:
tel. 0048 33 8160767,
e-mail: fundacja@nadzieja.bielsko.pl

Krótki opis projektu:
Projekt realizowany będzie na południu Polski w południowej części województwa śląskiego, w mieście na
prawach powiatu w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167 c, na działkach nr 1471/8 i 1471/9.
Przedmiotem projektu będą prace budowlane, remontowe, instalacyjne, montażowe, izolacyjne
prowadzące do rozbudowy istniejącego budynku o część mieszkalną, przewiązkę komunikacyjną i aulę, a
także do przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu na części istniejącej wraz z wew. instalacjami
(wod.- kan., c.o., elektryczną) oraz do budowy parkingu na 12 miejsc postojowych. Prace przeprowadzone
będą według projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę z dnia 11.09.2008 r. nr 1120/2008
wydanym przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Istniejący budynek zostanie przebudowany, zostanie zmieniona konstrukcja dachu i rozbudowany w
kierunku północnym. Projektowana rozbudowa nawiązując do stanu istniejącego zostanie nakryta dachem
dwuspadowym.
W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie powierzchni zabudowy o 383,00 m 2, powierzchni
użytkowej netto o 983,40 m2, kubatury o 4008,00 m3.
Po rozbudowie oraz przebudowie budynek składał się będzie z 6 zasadniczych części:
- poradni wraz z punktem przyjęć – w skład których wchodzić będą gabinet przyjęć, gabinet lekarski,
izolatka wraz ze śluzą fartuchową i łazienką oraz ogólnodostępne wc i łazienka,
- część mieszkalna – w skład której wchodzić będzie czternaście pokoi sypialnych z łazienką, w tym dwa
pokoje zlokalizowane na parterze przystosowane dla osób niepełnosprawnych (łącznie liczba miejsc 3640),
- kuchnia z salą konsumpcyjną – w skład której wchodzić będzie sala konsumpcyjna oraz kuchnia z całym
zapleczem tj. magazyn produktów suchych, pomieszczenie szaf chłodniczych, obieralnia warzyw,
magazyn warzyw, zmywalnia naczyń, szatnia dla personelu oraz wc z przedsionkiem,
- część biurowo-socjalna – w skład której wchodzić będą dwa pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna,
pomieszczenie socjalne dla wychowawców wraz z zapleczem kuchennym oraz łazienka,
- część dydaktyczna – w skład której wchodzić będą pracownia komputerowa, pomieszczenie
warsztatowe, pracownia do zajęć plastycznych, pokój nauki własnej, sala do zajęć terapeutycznych oraz
zaplecze sanitarne,

- poddasze – w skład której wchodzić będą dwa pokoje dla odwiedzających wraz z łazienką i wc oraz
kaplica.
Projekt przewiduje również:
- pogłębienie kotłowni, aby wysokość pomieszczenia wynosiła 2,2 m, co zostało już zrealizowane w
miesiącu maju 2009 r.,
- utworzenie przy wjeździe na działkę parkingu dla pracowników oraz osób odwiedzających,
- częściową niwelację skarpy kolidującej z projektowaną rozbudową i rozbicie jej na dwie mniejsze,
- wykorzystanie istniejącego basenu dla celów przeciwpożarowych.
W późniejszym terminie planuje się wykonanie boiska trawiastego dla pacjentów, dla którego miejsce

- poddasze – w skład której wchodzić będą dwa pokoje dla rodziców dzieci przebywających na terapii
wraz z łazienką i wc oraz kaplica.
Projekt przewiduje również:
- pogłębienie kotłowni, aby wysokość pomieszczenia wynosiła 2,2 m, co zostało już zrealizowane w
miesiącu maju 2009 r.,
- utworzenie przy wjeździe na działkę parkingu dla pracowników oraz osób odwiedzających,
- częściową niwelację skarpy kolidującej z projektowaną rozbudową i rozbicie jej na dwie mniejsze,
- wykorzystanie istniejącego basenu dla celów przeciwpożarowych.
W późniejszym terminie planuje się wykonanie boiska trawiastego dla pacjentów, dla którego miejsce
zostało wytyczone w projekcie budowlanym.
Przyjęte w projekcie rozwiązania są wykonalne pod względem technicznym i technologicznym, co wynika
z doświadczenia projektantów, zastosowania obowiązujących normach prawnych, a także tradycyjnych i
sprawdzonych wariantów.
Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem prawnym koniecznym - zostały wydane zezwolenia
i decyzje wymagane polskim prawem tj.: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę,
zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000, potwierdzenie
braku wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Właścicielem majątku wytworzonego w skutek realizacji projektu będzie Fundacja Zapobiegania i
Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, natomiast jednostką odpowiedzialną za właściwą eksploatację oraz
ponoszącą koszty funkcjonowania będzie Katolicki Ośrodek Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży –
jednostka zależna Fundacji.
Beneficjentami projektu są dzieci i młodzież uzależnione od środków psychoaktywnych, które
uczestniczyć będą w terapii leczenia uzależnień w Katolickim Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji
Młodzieży, a więc korzystać będą z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu oraz pracownicy
NZOZ-u, dla których realizacja projektu oznacza poprawę warunków pracy i wzrost jej efektywności.
Dodatkowo beneficjentami są rodzice/opiekunowie dzieci przebywających na terapii leczenia uzależnień w
KOWIRM, ponieważ uczestniczą oni w zajęciach skierowanych do rodzin borykających się z problemem
uzależnienia i współuzależnienia odbywających się raz w miesiącu w salach terapeutycznych NZOZ-u i
prowadzonych przez terapeutów zatrudnionych w KOWIRM.
komplementarność:
W ramach współpracy z Caritas Polska w maju 2009 r. zostało
zrealizowane zadanie: przygotowanie kotłowni w odniesieniu do
planu rozbudowy obiektu, zgodnie z projektem budowlanym, w tym:
pogłębienie pomieszczenia, budowa komina, zmiana instalacji
elektrycznej, przygotowanie instalacji CO z możliwością
przyłączenia do rozbudowanej części budynku, przygotowanie tzw.
składu opałowego. Koszt zadania opiewał na kwotę 50.000,00 PLN,
która została pokryta ze środków Caritas Polska.

