UCHWAŁA NR XLVI/412/13
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Miasta Radomsko na lata 2014
- 2017.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013
r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.:Dz.
U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Miasta Radomsko na lata 2014-2017
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jacenty Olszewski
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Załącznik do:
Uchwały Nr XLVI/412/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 17 grudnia 2013 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY MIASTA RADOMSKO
NA LATA 2014-2017

Program jest realizowany w ramach projektu: „MoŜemy więcej” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
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RADOMSKO 2013
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I. WSTĘP

Program Aktywności Lokalnej określa kierunki działań w zakresie aktywizacji
lokalnej mieszkańców terenu Miasta Radomsko, mające na celu wzmacnianie podmiotowości
obywateli miasta oraz ich wspólnot, jak równieŜ stworzenie warunków dla rozwoju instytucji
społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej na rzecz
zrównowaŜonego rozwoju społecznego.
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Radomsko jest odpowiedzią na cel,
jaki

został

nakreślony

w

Strategii

Lizbońskiej

dotyczący

spójności

społecznej

i realizujący się w kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze
„konieczne staje się więc inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, czyli
inwestowanie w ludzi i w budowanie związków między nimi, w ich wzajemne zaufanie i
zaangaŜowanie w sprawy wspólnoty, a więc to, co jest na równi z kapitałem finansowym,
podstawą rozwoju lokalnego. Poczucie toŜsamości, przynaleŜności i zaangaŜowania na rzecz
małej ojczyzny jest podstawą świadomego obywatelstwa.”1
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Radomsko jest dokumentem słuŜącym
programowaniu

działań słuŜących kształtowaniu warunków sprzyjających powstawaniu więzi

społecznych na terenie miasta – a szerzej – kapitału społecznego w myśl, iŜ „Podstawą społeczeństwa
obywatelskiego są jego obywatele, świadomi swych praw i obowiązków, zaangaŜowani w działania na
rzecz dobra wspólnego, zdolni do osobistej odpowiedzialności za los swój i los wspólnoty na
wszystkich poziomach Ŝycia społecznego.”2

1Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013, Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

2Ibidem.
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Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Radomsko jest teŜ odpowiedzią na wyzwania
stawiane w Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015, w której czytamy: „Jednym z elementów Strategii
jest budowanie zintegrowanych i obywatelsko świadomych wspólnot przede wszystkim na poziomie
lokalnym. WaŜne jest wspieranie inicjatyw w zakresie lokalnego rozwoju /../ Istotnym celem rządu
i samorządu terytorialnego powinno być umacnianie kapitału społecznego oraz wspieranie
społeczeństwa obywatelskiego – moŜliwości artykulacji interesów i potrzeb obywateli oraz działania
na rzecz ich realizacji m.in. poprzez społeczną samoorganizację. Potrzebne będzie kształtowanie
infrastruktury obywatelskiej takiej, jak np. centra wolontariatu, dostęp do bezpłatnego poradnictwa
obywatelskiego i informacji oraz miejsca, gdzie inkubować się mogą inicjatywy obywatelskie. System
ładu publicznego i bezpieczeństwa będzie oparty o współpracę władz centralnych z samorządem
terytorialnym oraz wspólnotami lokalnymi.”

II. NAWIĄZANIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH
Program Aktywności Lokalnej dla Miasta Radomsko na lata 2014 – 2015

jest

dokumentem wynikającym i kompatybilnym z:
1. Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z późn. zm.
(art. 3 pkt.2), który mówi: „Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o
których mowa w art.2 ust.1, przez podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego
usamodzielnienia

osób

i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.”
2. Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020.
Nowy wymiar aktywnej integracji.

Priorytet III „Aktywna integracja w społeczności lokalnej”. Działanie III 1. „Zwiększenie
uczestnictwa w Ŝyciu publicznym i zawodowym jednostek i rodzin zagroŜonych wykluczeniem
społecznym poprzez rozwój zróŜnicowanych i zintegrowanych usług społecznych oraz form
pracy socjalnej, w tym narzędzi i instrumentów aktywnej integracji, systemu usług
reintegracji społecznej i zawodowej oraz form aktywizacji zawodowej.”

3. Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007–2013

W którym mowa o narzędziach realizacji projektu systemowego w zakresie rozwoju form
aktywnej integracji. WaŜnym narzędziem na rzecz integracji lokalnej jest PAL (Program
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Aktywności Lokalnej) wspierający aktywizację społeczną i rozwiązywanie problemów
społeczności lokalnej.

4. Miejską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Radomsko z
dnia 08 lutego 2005 roku dot. wdraŜania nowych programów i metod pracy
socjalnej.

W powyŜszym dokumencie nakreślono jako Cel Strategiczny „uczynienie z Radomska miasta
szans na samorealizację mieszkańców” poprzez m.in. wdraŜanie nowych form, programów i
metod pracy socjalnej na rzecz osób i rodzin w celu niwelowania biernych i pasywnych
postaw, inicjowanie grup samopomocowych, pozyskiwanie dodatkowych źródeł z funduszy
Unii Europejskiej na realizację projektów aktywizujących osoby bezrobotne. W zakresie
działań skierowanych na budowanie sieci współpracy z organizacjami pozarządowymi,
władze samorządowe kierując się zasadą pomocniczości, przy zachowaniu suwerenności
stron respektują odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot mieszkańców miasta,
uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów publicznych,
współpracując z nimi, a takŜe wspierając ich działania na zasadach i w formach
przewidzianych prawem”.

III. CELE PROGRAMU ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ
Celem nadrzędnym Programu Aktywności Lokalnej jest realizowanie polityki
integracji społecznej, zaleŜnej od inicjatyw obywatelskich oraz dialogu obywatelskiego,
w kierunku kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym
poprzez

aktywizowanie

i

integrowanie

lokalnej

społeczności

ze

szczególnym

uwzględnieniem osób, grup i środowisk będących w procesie wykluczenia społecznego
lub zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
Cel główny – integracja społeczna

osób będących w wieku aktywności zawodowej –

zagroŜonej wykluczeniem społecznym, marginalizowanych poprzez objęcie ich działaniami w
ramach Programu Aktywności Lokalnej oraz ich otoczenia na terenie Miasta Radomsko.
Cele szczegółowe:
1. Podniesienie

kompetencji

edukacyjnych,

zdrowotnych,

społecznych

oraz

zawodowych;
2. Reintegracja społeczna mieszkańców Miasta Radomsko.
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3. Ograniczenie

zjawiska

wykluczenia

społecznego

osób

poprzez

zwiększenie

dostępności mieszkańców do specjalistycznych porad.
4. Rozwój samorealizacji społecznej.
5. Zmniejszenie dysfunkcji w rodzinach poprzez zwiększenie świadomości dotyczącej
prawidłowych relacji rodzinnych.
6. Wzrost poczucia

odpowiedzialności

za powierzone zadania poprzez realizację

indywidualnych planów działania przez uczestników.
7. Zintegrowanie mieszkańców poprzez udział we wspólnych zajęciach kulturalnych,
społecznych itp.
8. Promocja postaw prospołecznych oraz działań obywatelskich i wolontariatu;
9. Profilaktyka i promocja zdrowia.
10. Upowszechnianie dostępu do informacji o uprawnieniach, edukacji, poradnictwa i
kultury.
11. Promocja zasady pomocniczości, partycypacji oraz postaw humanitarnych.
12. Promocja nowoczesnych metod pracy z osobami zagroŜonymi wykluczeniem
społecznym, np. metoda PAL, asystent rodziny, projekty systemowe itp.
13. Inicjowanie i stworzenie warunków sprzyjających zawiązywaniu struktur działających
na rzecz społeczności lokalnej na terenie Miasta Radomsko.
Odbiorcy Programu
Program jest skierowany do mieszkańców Miasta Radomsko w tym:
1. członków danej społeczności lokalnej (osób z konkretnego środowiska),
2. osób wykluczonych oraz zagroŜonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, w
świetle zdiagnozowanych potrzeb.
Kierunki działań w ramach organizacji PAL, które zostaną zrealizowane:
1. Wspieranie organizacyjne oraz finansowanie lokalnych inicjatyw.
2. Wspieranie w organizacji spotkań integracyjnych uczestników Programu.
3. Organizowanie

specjalistycznego

doradztwa

i

poradnictwa

oraz

treningów

umiejętności społecznych.
4. Współdziałanie instytucji samorządowych z instytucjami pozarządowymi oraz lokalną
społecznością.
5. Popularyzacja i promocja organizacji pozarządowych poprzez prezentację ich zakresu
oraz form działania.
6. Inicjowanie działań woluntarystycznych.
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7. Realizowanie działań informacyjnych przyczyniających się do wzrostu równego
dostępu grup marginalizowanych do prawidłowego funkcjonowania w społeczności.
8. Inne działania wynikające z aktualnych potrzeb - zgodnie z celami Programu.
IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ.
Szczegółowy opis planowanych działań, harmonogram oraz budŜet, za pomocą, którego będą
finansowane poszczególne działania w ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej z
podziałem na poszczególne kategorie wydatków określać będzie wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu systemowego „MoŜemy więcej” w roku 2014 który będzie realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

V. REZULTATY MIĘKKIE - przewidywane efekty.
Realizacja Programu Aktywności Lokalnej na terenie Miasta Radomsko przyczyni się do
osiągnięcia konkretnych rezultatów.
1. Wzrost

aktywności

społecznej

mieszkańców

poprzez

przełamanie bierności

uczestników PAL.
2. Wzrost kompetencji edukacyjnych, zawodowych oraz komunikacyjnych.
3. Wzrost poczucia toŜsamości, przynaleŜności oraz współodpowiedzialności społecznej
za procesy w niej zachodzące.
4. Wzrost motywacji do zmiany i aspiracji Ŝyciowych.
5. Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie instytucji lokalnych poprzez wspólne
podejmowanie działań środowiskowych.
6. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
7. Ograniczenie poczucia bezradności poprzez aktywne uczestnictwo w działaniach na
rzecz lokalnej społeczności.
8. Podniesienie poziomu poczucia własnej wartości, zaufania we własne siły.
9. Usprawnienie przepływu i dostępu do informacji.
10. Promocja nowych działań środowiskowych, w tym – nowych metod pracy
dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego.
11. Usprawnienie przepływu oraz dostępu do informacji.
VI. METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU.
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W ramach programu przewiduje się zastosowanie:
a. Środowiskowej pracy socjalnej – działania realizowane przez animatorów środowiska
lokalnego
mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz
tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
b. Instrumentów aktywnej integracji – instrumenty o charakterze aktywizacyjnym z
zakresu aktywizacji edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, o których mowa w zasadach
przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy
Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
c. Działań o charakterze środowiskowym – inicjatywy o charakterze integracyjnym,
obejmujące między innymi: edukację społeczną i obywatelską, spotkania, konsultacje, debaty,
organizowanie i inspirowanie do czynnego i aktywnego udziału mieszkańców w imprezach
i spotkaniach w szczególności

o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym,

sportowym,
ekologicznym i turystycznym.
d. Metody Organizowania Społeczności Lokalnej – jest to proces ukierunkowany na
wzmacnianie mieszkańców, tworzenie sieci współpracy i lokalnych struktur, celem
przygotowania ich do wspierania rozwoju danej społeczności, jej zdolności do rozwiązywania
problemów, tworzenia środowiska zmiany oraz budowania potencjału grup jak i całej
społeczności.
VII. FINANSOWANIE PROGRAMU.
a. środki unijne – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego
„Kapitał Ludzki” w zakresie realizacji zadania : „Aktywna Integracja” oraz wynagrodzeń
osób bezpośrednio zaangaŜowanych w realizację Programu;
b. środki własne gminy Miasta Radomsko: w zakresie zasiłków celowych w tym zasiłków
celowych specjalnych;
c. środki własne podmiotów zaangaŜowanych w działania w ramach poszczególnych
podprogramów aktywności lokalnej (tj.: w zakresie organizacji

spotkań,

imprez

integracyjnych, festynów przewidzianych harmonogramem Programu itd. niefinansowanych
ze środków EFS);
d. środki z innych źródeł zewnętrznych pozyskane przez MOPS w Radomsku.
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VIII. REALIZATORZY PROGRAMU:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.
2. Urząd Miasta Radomsko.
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Radomsku.
4. Miejski Dom Kultury w Radomsku.
5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku.
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku.
7. StraŜ PoŜarna w Radomsku
8. Liga Obrony Kraju.
9. Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Radomsko.
10. Komenda Powiatowa Policji w Radomsku.
11. Zespoły szkolno-gimnazjalne w Radomsku.
12. Szkoły ponadgimnazjalne w Radomsku.
13. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.
14. Media lokalne.

IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, EWALUACJI I OCENY
Monitorowanie projektów realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej
odbywać się będzie systematycznie w trakcie trwania projektu na potrzeby zarządzania
projektem oraz podejmowania decyzji – na bazie stworzonej w harmonogramie listy
wskaźników monitorowania. Celem bieŜącego monitoringu będzie:
a. pomiar osiąganego postępu w projekcie i porównywanie go z załoŜonym planem,
b. wskazanie na ewentualną potrzebę podjęcia działań korygujących.

Zarówno ocena jak i ewaluacja poszczególnych projektów w ramach Programu
Aktywności Lokalnej w odpowiedzi na pytanie czy projekt osiągnął zakładane cele następuje
kaŜdorazowo po zakończeniu realizacji projektu w odniesieniu do zakładanych w
harmonogramie rezultatów najpóźniej na koniec roku kalendarzowego. Dokonuje jej
instytucja realizującą projekt. Na koniec okresu programowania zostanie dokonane
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podsumowanie i ocena efektywności Programu Aktywności Lokalnej w postaci raportu
końcowego opracowanego przez zespół realizatorów programu.

Id: CF8CE5A9-FE72-4E70-B2CA-564FA0DBD6F5. Podpisany

Strona 11

