UCHWAŁA NR XXV/567/2016
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się lokalny program pomocy społecznej pod nazwą "Program Aktywności Lokalnej dla Gminy
Mikołów na lata 2017-2020”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz "Program Aktywności Lokalnej
dla Gminy Mikołów na rok 2017" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY MIKOŁÓW NA LATA 2017-2020
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Wprowadzenie
Zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej, lokalne programy pomocy społecznej opracowuje oraz
kieruje do wdrożenia rada gminy, biorąc pod uwagę zdiagnozowane potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Zadania w ramach Programu ukierunkowane są na pracę z osobami i rodzinami, zmierzającą ku zmotywowaniu ich
do podejmowania prób poprawy swojej sytuacji. Zgodnie z celem pomocy społecznej wynikającym z art. 3 ust. 2
ustawy o pomocy społecznej, Program pozwoli na realizację działań umożliwiających udzielanie osobom
i rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności
lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy,
w samoorganizowaniu się i podejmowaniu wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie aktywizacji
zawodowej i społecznej.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest możliwe dzięki budowie systemu aktywnej integracji.
Jednym z narzędzi służących realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej jest tworzenie i wdrażanie
Programów Aktywności Lokalnej (PAL).
Program Aktywności Lokalnej to szereg działań realizowanych na rzecz aktywizacji społecznej
i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Działania te mają na celu udzielenie wsparcia
ukierunkowanego na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym, zwłaszcza grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Wykorzystanie kapitału ludzkiego, zasobów, potencjału, umiejętności i wiedzy, jaką dysponują zarówno
indywidualne osoby, ale także społeczności, jako całość, pozwoli na wprowadzenie oczekiwanych zmian
w otoczeniu. Umożliwi wprowadzanie nowych rozwiązań wskazanych i akceptowanych przez członków
społeczności, których dany problem dotyczy, co podniesie skuteczność i efektywność tych działań.
Nadrzędnym zadaniem pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa jest umożliwienie
osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
podejmuje szereg działań zmierzających do podniesienia poziomu aktywności lokalnej społeczności,
rozwiązywania jej problemów oraz zaspokajania potrzeb indywidualnych i zbiorowych przy aktywnym
zaangażowaniu mieszkańców we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy.
Wykorzystanie w realizacji lokalnej polityki społecznej Programu Aktywności Lokalnej umożliwi Ośrodkowi
Pomocy Społecznej wypełniać aktywną rolę inicjatora, koordynatora i animatora środowisk lokalnych.
Skuteczna pomoc powinna podnosić jakość życia jednostki ale również jej rodziny i najbliższego otoczenia,
dlatego też ważną rolę odgrywają działania skierowane na łączenie reintegracji zawodowej ze społeczną.
Celem głównym Programu jest realizowanie polityki integracji społecznej poprzez aktywizowanie lokalnej
społeczności Gminy Mikołów ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem
społecznym i tym samym przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.
Program jest kierowany zarówno do osób funkcjonujących w ramach konkretnego środowiska jak i członków
danej społeczności. Działania w ramach Programu można zatem adresować do mieszkańców np.: sołectwa,
osiedla, ale także do określonej grupy zawodowej, społecznej czy sąsiedzkiej. Założenia niniejszego Programu
wynikają z analizy problemów społecznych występujących na terenie Gminy Mikołów.
W ramach Programu przewiduje się zastosowanie środowiskowej pracy socjalnej, instrumentów aktywnej
integracji (aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej) oraz działań o charakterze
środowiskowym. Ważnym elementem w tym zakresie jest budowanie zintegrowanych społeczności, w których
każda osoba i rodzina będzie mogła realizować swoje plany i aspiracje życiowe, a w trudnych sytuacjach
uzyskiwać niezbędną pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty oraz działających w jej ramach instytucji
i organizacji.
Program Aktywności Lokalnej kładzie nacisk na aspekt samopomocowy, którego idea polega na wyzwoleniu
i wykorzystaniu wewnętrznych zasobów oraz kompetencji osób, grup i społeczności lokalnych, natomiast siły
zewnętrzne (władze samorządowe) winny wspierać i wzmacniać ten potencjał oraz tworzyć warunki sprzyjające
jego rozwojowi. Program winien służyć wzmacnianiu spójności społecznej i terytorialnej na rzecz
zrównoważonego rozwoju społecznego. Jest jednym z instrumentów aktywnej integracji wykorzystywanym
w pracy metodą Centrum Aktywności Lokalnej, w tym także przy realizacji projektów dofinansowywanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program jest odpowiedzią na potrzebę wzmocnienia społeczności lokalnej i grup samopomocowych oraz
wspierania ich aktywności w kierunku pokonywania trudnych sytuacji. Tworzenie sieci pomocy wydaje się być
elementem niezbędnym z uwagi na rozwój cywilizacji, który generuje grupę osób mającą trudności
w funkcjonowaniu w strukturach społecznych. Wsparcie samoorganizacji społeczności lokalnej, budowanie
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i wzmacnianie obywatelskiej świadomości pozwoli na zbudowanie zintegrowanej społeczności, gdzie rodziny
i osoby będą mogły realizować swoje plany i aspiracje.
Program, który obejmować będzie okres 2017 – 2020 realizowany będzie w kolejnych latach poprzez
projekty wykonywane w poszczególnych obszarach miasta Mikołów.
II. Charakterystyka obszaru objętego wsparciem
W obrębie miasta Mikołów znajduje się pięć sołectw – Bujaków, Borowa Wieś, Mokre, Paniowy
i Śmiłowice. Mikołów ma również jedną dzielnicę – Kamionkę. Miasto położone jest na Wyżynie Śląskiej ,
w dolinie rzeki Jamny, graniczy bezpośrednio od wschodu z Katowicami , od południa z Tychami , gminą
Wyry , Łaziskami Górnymi i Orzeszem , od zachodu z gminą Ornontowice i gminą Gierałtowice , a od
północy z Rudą Śląską .
Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku ogół ludności w Gminie Mikołów stanowi 39 923 w tym
kobiet 20 703, mężczyzn 19 220. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie na dzień 31 grudnia 2015
roku zarejestrowanych bezrobotnych z Gminy Mikołów było ogółem 966, w tym kobiet 512, z prawem do
zasiłku 128, dotychczas nie pracujących 139. Natomiast na koniec września 2016 roku bezrobotnych ogółem
było 766, w tym: kobiet 429, ogółem bezrobotnych z prawem do zasiłku 129, a dotychczas nie pracujących
114.
Pomoc społeczna jest zespołem działań mających na celu wspomaganie osób i rodzin w przezwyciężaniu
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości
i uprawnienia. Dane statystyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za rok 2015
wskazują, że pomocą społeczną objęto 786 rodzin i 1897 osób będących członkami tych rodzin.
Najczęstszym powodem przyznania pomocy było: bezrobocie – 402 rodziny, długotrwała lub ciężka choroba
– 374 rodziny, ubóstwo – 324 rodziny, niepełnosprawność – 278 rodziny, bezradność w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – 207 rodzin. Pomocy w postaci
pracy socjalnej udzielono 703 rodzinom. Na koniec września 2016 roku wsparcia udzielono 449 osobom,
w tym 266 kobietom i 183 mężczyznom.
Zjawisko wykluczenia społecznego w dużej mierze spowodowane jest długotrwałym bezrobociem, które
wpływa na życie i funkcjonowanie całej rodziny, ponadto jest źródłem dysfunkcji i problemów. Czynniki
prowadzące do społecznego wykluczenia to: ubóstwo, powielanie negatywnych wzorców, niski status
rodziny, niedostosowanie do dominujących w społeczeństwie wzorów zachowań. Sprzyja to wytworzeniu się
postaw roszczeniowych, uzależnienia od instytucji pomocowej. Osoby i rodziny wykazujące problemy
wymagają indywidualnej pomocy i wsparcia. Zidentyfikowane podstawowe problemy gminy w obszarze
integracji i aktywności społecznej to: niska świadomość o potrzebie aktywności społecznej, brak zaufania,
niskie poczucie solidarności, niewystarczająca liczba liderów lokalnych.
III. Uzasadnienie realizacji programu
Wzmacnianie społeczności lokalnych jest procesem długotrwałym, podzielonym na wiele etapów.
Na rozwój wspólnot lokalnych wpływ może mieć wiele czynników, takich jak cechy osobowości liderów,
tradycje rodzinne czy lokalne, okoliczności i wydarzenia zewnętrzne, często nagłe, które powodują integrację
lub podział danej społeczność. Program Aktywności Lokalnej zakłada wspólne działania lokalnych
podmiotów na rzecz pobudzenia potencjału grup oraz społeczności lokalnych, włączenia ich w życie
społeczne, w tym także powrót na rynek pracy.
Członkowie lokalnej społeczności, między którymi wytworzyły się sąsiedzkie więzi, zaczynają dostrzegać
lokalne potrzeby. Samo przywiązanie do terytorium nie stanowi jednak wystarczającego warunku istnienia
lokalnej wspólnoty.
Niniejszy Program Aktywności Lokalnej stanowi uszczegółowienie i jest zgodny z założeniami
następujących dokumentów:
- Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski, której celem jest pomoc w procesie włączania się Polski
w realizację drugiego z celów Strategii Lizbońskiej UE stawiającego na modernizację europejskiego modelu
socjalnego, inwestowania w ludzi oraz zwalczania wykluczenia społecznego.
- Strategia Wspierania Rozwoju Społecznego 2020, która zakłada, że: „misją polityki publicznej w zakresie
rozwoju kapitału społecznego jest: tworzenie, utrzymanie i doskonalenie warunków rozwoju kapitału
społecznego w Polsce poprzez wspieranie działań na rzecz aktywności i kreowania obywateli oraz roli
współpracy dla dobra wspólnego”.
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- Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020, którego celem jest
zapewnienie trwałości osiągniętego rezultatu i utrzymanie zmniejszenia liczby osób ubogich na poziomie
z 2013 r. również w przypadku trudnej sytuacji gospodarczej oraz dalsza redukcja ubóstwa i wykluczenia
społecznego.
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” - Strategia zgodnie z zaleceniami krajowej
polityki rozwoju pogłębia podejście terytorialne do zagadnienia rozwoju województwa ponadto stanowi plan
samorządu województwa określający wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście
występujących uwarunkowań w perspektywie 2020 roku.
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Program jest jednym
z instrumentów realizacji Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem określającym strategię interwencji
funduszy europejskich w ramach trzech polityk unijnych w Polsce w latach 2014-2020.
Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2020, głównym celem Strategii
jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców województwa śląskiego. Jednym z celów
strategicznych jest poprawa warunków i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i
społecznie wykluczonych.
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020, jest dokumentem określającym cele i sposób
działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw, w odniesieniu do
polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Celem strategicznym polityki
regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz
terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia
i spójności w horyzoncie długookresowym.
W powyższych dokumentach ważnym elementem jest budowanie zintegrowanych społeczności, gdzie
osoby i rodziny będą mogły realizować swoje plany i aspiracje życiowe, a w przypadku trudności uzyskać
pomoc ze strony wspólnoty oraz instytucji
Priorytetowe działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu zgodnie z w/w dokumentami
powinny być ukierunkowane na:
- promocję działań prospołecznych,
- wspieranie różnych form aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej mieszkańców gminy,
w szczególności klientów pomocy społecznej,
- wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,
- zwiększenie aktywności lokalnych instytucji i organizacji oraz podejmowanie przez nie współpracy na rzecz
rozwiązywania lokalnych problemów,
- wspieranie rozwoju podmiotów gospodarki społecznej.
Program Aktywności Lokalnej jest zgodny z podstawowymi zasadami życia społecznego takimi, jak:
- zasada samopomocy – przejawia się w istnieniu i rozwoju pomocy wzajemnej ludzi zmagających się
z podobnymi problemami życiowymi;
- zasada pomocniczości – wsparcie jednostki przez różne instytucje społeczne, gdy samodzielnie nie jest
w stanie zaspokoić swoich potrzeb, gdzie w pierwszej kolejności pomoc powinna pochodzić od rodziny,
a następnie od społeczności lokalnej, a na końcu od państwa;
- zasada partycypacji – wyraża się w zapewnieniu poszczególnym jednostkom pełnej realizacji swoich ról
społecznych, natomiast poszczególnym grupom pozwala zająć równoprawne z innymi miejsce
w społeczeństwie;
- zasada samorządności – gwarantuje jednostkom i grupom prawo do aktywnego udziału w istniejących
instytucjach społecznych oraz do tworzenia nowych instytucji w celu skuteczniejszego zaspokojenia potrzeb
i realizacji interesów;
- zasada dobra wspólnego – przejawia się w działaniach władz publicznych, które uwzględniają korzyści
i interesy wszystkich obywateli oraz polegają na poszukiwaniu kompromisów tam, gdzie interesy te są
sprzeczne;
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- zasada wielosektorowości – równoczesne funkcjonowanie publicznych podmiotów polityki społecznej,
organizacji pozarządowych i instytucji rynkowych, które dostarczają środków i usług służących
zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wychodząc naprzeciw osobom i rodzinom borykającym się
z problemami społecznymi widzi konieczność poszukiwania nowych rozwiązań pozamaterialnych form
pomocy. Istotne jest, aby rodziny borykające się z marginalizacją społeczną zostały objęte kompleksowym
wsparciem. Realizacja Programu Aktywności Lokalnej umożliwi wprowadzenie nowych rozwiązań, które
podniosą skuteczność i efektywność działań, wykorzystanie kapitału ludzkiego, potencjału jakim
dysponują osoby, rodziny jaki i społeczność jako grupa. Narzędzie w postaci powyższego Programu
w bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie stanowić będzie podstawę
prowadzenia nowoczesnej polityki społecznej na szczeblu lokalnym. Natomiast dla beneficjenta
realizującego projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej da możliwość rozwoju form
aktywnej integracji.
IV. Cele programu
Cel ogólny programu:
Celem nadrzędnym Programu Aktywności Lokalnej jest realizowanie polityki integracji społecznej
poprzez aktywizowanie lokalnej społeczności Gminy Mikołów ze szczególnym uwzględnieniem środowisk
zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.
Cele szczegółowe programu:
1. Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu osób i rodzin poprzez
wyrównanie szans dla grup marginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją;
2. Realizowanie środowiskowej pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich
ról społecznych, promocję działań prospołecznych;
3. Wsparcie postaw obywatelskich, poprzez zwiększenie kompetencji społecznych;
4. Poprawa funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poszczególnych obszarów gminy
Mikołów;
5. Inspirowanie udziału mieszkańców gminy Mikołów w imprezach i spotkaniach, w szczególności
o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, turystycznym.
Cel główny i cele szczegółowe winny wywołać zmiany w postaci:
1. Wzrostu poziomu oddziaływania społeczności
2. Wytworzeniu rezultatów wspólnych działań
3. Rozwoju osobistym członków społeczności.
V. Miejsce i czas realizacji Programu
1. Program realizowany będzie na terenie Gminy Mikołów.
2. Czas realizacji programu : lata 2017 –2020.
VI. Założenia Programu
1. Otwartość instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego.
2. Wykorzystanie zasobów instytucjonalnych i społecznych.
3. Angażowanie i aktywizowanie lokalnej społeczności.
4. Kierowanie działań w pierwszej kolejności do osób i grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz do ich otoczenia.
VII. Odbiorcy programu
Adresatami programu są mieszkańcy Gminy Mikołów, członkowie społeczności lokalnej, których łączy
terytorium zamieszkania np. osiedle, ulica. Grupę docelową stanowią osoby wykluczone i zagrożone
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie.
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Program skierowany jest do:
- członków społeczności lokalnych,
- grup i osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- otoczenia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- innych grup i środowisk funkcjonujących na terenie gminy, zgodnie z diagnozą społeczną i rozeznaniem
potrzeb.
Ponadto działaniami Programu w szczególności będą objęte osoby i rodziny zagrożone zjawiskiem
wykluczenia społecznego, wykluczone społeczniem.in.: osoby długotrwale bezrobotne, nieaktywne
zawodowo, rodziny z występującym problemem bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych,
osoby doznające przemocy w rodzinie, klienci pomocy społecznej.
VIII. Metody pracy wykorzystane do realizacji programu
W ramach Programu przewiduje się zastosowanie między innymi:
1. środowiskowej pracy socjalnej – tj. działań realizowanych przez pracowników socjalnych, mających 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,
2. instrumentów aktywnej integracji – tj. instrumentów aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej,
edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej.
3. działań o charakterze środowiskowym – inicjatywy integracyjne obejmujące między innymi: badania,
opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania i konsultacje, organizowanie i inspirowanie
udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym, ekologicznym i turystycznym.
IX. Zidentyfikowane zasoby
Odpowiedzialny za realizację Programu Aktywności Lokalnej będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Mikołowie. Zasoby jakimi dysponuje jednostka to:
- profesjonalny i wykwalifikowany zespół pracowników,
- znajomość potrzeb i problemów społecznych,
- prowadzenie bieżącej analizy i oceny zjawisk oraz procesów społecznych.
X. Kierunki działań planowane w Programie
Program ma charakter otwarty, w każdym roku na podstawie analizy potrzeb i problemów występujących
w środowisku mogą być realizowane projekty skierowane do konkretnych grup społecznych o podobnych
dysfunkcjach, ograniczeniach czy potrzebach lub społeczności lokalnych.
Zakłada się, że w ramach programu będą realizowane projekty inicjowane i współorganizowane przez
lokalne społeczności, w oparciu o zasady:
- otwartości instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego,
- wykorzystania zasobów instytucjonalnych i społecznych,
- angażowania i aktywizowania lokalnej społeczności, w tym lokalnych organizacji w zakresie podejmowania
działań środowiskowych,
- kierowania działań w pierwszej kolejności do osób i grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym oraz do ich otoczenia,
- stałego monitorowania potrzeb środowiska społecznego.
Istotne dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów jest pozyskiwanie kolejnych partnerów oraz
rozwijanie współpracy z podmiotami, które już zaangażowane są w różnorodne działania na rzecz osób
i rodzin wymagających wsparcia. W tym celu na bieżąco będą rozszerzane procedury współpracy służb
i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
W ramach Programu realizowane będą następujące działania:
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1. Badanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej (przygotowania diagnozy potrzeb i problemów
społecznych).
2. Stworzenie mapy zasobów i potrzeb oraz jej systematyczna aktualizacja.
3. Rozwijanie komunikacji społecznej w środowisku (edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizowanie
spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych oraz integrujących).
4. Współdziałanie instytucji samorządowych z instytucjami pozarządowymi i lokalną społecznością.
5. Poszukiwanie alternatywnych środków na finansowanie lokalnych inicjatyw.
6. Budowanie i wspieranie partnerstw lokalnych oraz promowanie pracy w partnerstwie.
7. Organizowanie spotkań z członkami społeczności lokalnej np. sołtysami, lokalnymi liderami, mieszkańcami
itp.
8. Edukowanie, informowanie poprzez organizację warsztatów, wykładów, prelekcji i rozpowszechnianie
materiałów informacyjnych.
9. Stworzenie Punktu Informacji Społecznej, którego celem jest poszerzanie świadomości społecznej,
wskazanie możliwości rozwiązań problemów oraz uzyskanie informacji o prawach i usługach publicznych.
10. Wspieranie lokalnych inicjatyw i liderów.
11. Organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji społecznej i obywatelskiej, wolontariatu, grup
samopomocowych, edukacyjnych i innych.
12. Aktywizacja, integracja i wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym, promocja
działań wspierających więzi pokoleniowe.
13. Organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach o charakterze
integracyjnym, edukacyjnym, kulturowym, sportowym, ekologicznym i turystycznym .
14. Działania prorodzinne tj. poprawa relacji członków rodzin, poprawa prawidłowego funkcjonowania.
15. Inne działania wynikające z aktualnych potrzeb i zgodność z założonymi celami Programu.
XI. Rezultaty programu aktywności lokalnej
1. Integracja społeczności lokalnej i grup społecznych oraz zwiększenie ich aktywności.
2. Zdiagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnych.
3. Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów.
4. Wzrost zaangażowania organizacji lokalnych w zakresie podejmowania działań środowiskowych.
5. Podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie nowych form i metod pracy.
6. Podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych społeczności lokalnej.
7. Wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności mieszkańców za procesy w niej
zachodzące.
8. Powstanie lokalnych grup działania, nowych organizacji pozarządowych i inicjatyw wolontarystycznych.
9. Usprawnienie przepływu i dostępu do informacji.
9. Realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności.
10. Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego.
11. Poprawa funkcjonowania osób wykluczonych społecznie.
12. Stały monitoring potrzeb środowiska społecznego.
13. Zniwelowanie marginalizacji społecznej osób i rodzin.
14. Usprawnienie przepływu i dostępu do informacji podnoszących kompetencje społeczne.
XII. Realizatorzy programu
Realizatorem programu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, jednak założenia
Programu Aktywności lokalnej w Gminie Mikołów na lata 2017-2020 powinny realizować wszystkie
podmioty, które w ramach swoich kompetencji posiadają możliwości wspierania inicjatyw społecznych,
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tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy oraz mobilizowania i wspierania
rozwoju jednostki, grupy i społeczności lokalnej.
Potencjalni Partnerzy ustaleni w zależności od rodzaju wdrażanego PAL:
1. Burmistrz Miasta Mikołów,
2. Rada Gminy,
3. Urząd Miasta Mikołów,
4. Inne jednostki organizacyjne Miasta Mikołów,
5. Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska,
6. Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie,
7. Placówki edukacyjne, kulturalne, sportowe,
8. Organizacje pozarządowe, związki, stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich itp.
9. Parafie i działające przy nich zespoły i grupy,
10. Społeczność lokalna,
11. Przedsiębiorcy lokalni, zakłady pracy,
12. Lokalne media,
13. Inne instytucje działające w środowisku lokalnym.
XIII. Finansowanie programów
Zadania zawarte w Programie Aktywności Lokalnej mogą być finansowane:
- ze środków własnych gminy,
- z dotacji,
- z budżetu państwa
- ze źródeł zewnętrznych - w tym środków UE w ramach programu finansowania w latach 2014-2020,
- ze środków własnych podmiotów zaangażowanych w działania w ramach poszczególnych podprogramów
aktywności lokalnej,
- z innych zewnętrznych źródeł.
XIV. Monitoring i ewaluacja
Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco w poszczególnych podprogramach aktywności
lokalnej, które będą realizowane na rzecz konkretnych grup społecznych lub społeczności lokalnych.
Prowadzona będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, jakie pojawią się podczas realizacji
działań. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między założeniami a rezultatami na bieżąco będą
dokonywane zmiany w przyjętych założeniach lub metodach pracy.
Ponadto corocznie będzie składane sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej, sporządzone
na podstawie informacji uzyskanych od podmiotów uczestniczących w realizacji.

Id: F787A44A-3445-4B32-B8FF-81BF29C9AA16. Podpisany

Strona 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/567/2016
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 16 grudnia 2016 r.
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY MIKOŁÓW NA ROK 2017
„Razem dla siebie”
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WPROWADZENIE
Ośrodki Pomocy Społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014 – 2020 mogą pozyskiwać środki z funduszy europejskich, gdzie jako narzędzie mogą być
wykorzystywane Programy Aktywności Lokalnej (PAL) z wachlarzem instrumentów aktywizacji społecznej,
zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. PAL może zostać zastosowany w celu integracji społecznej osób
wykluczonych społecznie i zawodowo, będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej lub kwalifikujących
się do objęcia wsparciem pomocy społecznej umożliwiając im prawidłowe funkcjonowanie w środowisku
oraz ułatwiając im dostęp do rynku pracy bez względu na różnicę płci. Działania realizowane w ramach
Programu ukierunkowane będą na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym oraz rozwój
inicjatyw lokalnych. Działaniami może być objęty uczestnik jak i jego rodzina i najbliższe otoczenie, co daje
możliwość skutecznej walki z wykluczeniem społecznym.
Program Aktywności Lokalnej „Razem dla siebie” realizowany będzie w oparciu o projekt pt. „Krok
w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020, Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6
Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt
pozakonkursowy.
Program skierowany będzie dla mieszkańców ulicy Młyńskiej, którzy zostaną objęci działaniami
o charakterze aktywizującym, integracyjnym. Podejście całościowe nastawione na jednostkę jak i jej
otoczenie, a nie tylko na nią samą daje możliwość skutecznej walki z wykluczeniem społecznym.
W realizacji PAL zostaną zastosowane instrumenty o charakterze aktywizacyjnym, mające doprowadzić do
przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, poprzez:
przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz
wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług
społecznych, a przez to wsparcie ich w powrocie do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Zakończenie
udziału w Programie powinno przyczynić się – dla odbiorców tych działań – do wzrostu ich kompetencji
życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających im powrót do życia społecznego, w tym aktywizację
zawodową i powrót na rynek pracy.
Wydaje się, że w obecnym czasie warunki materialne życia społeczności rosną, ale w kręgu osób
wykluczonych pozostają nadal osoby: długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo, bezradne życiowo
przyzwyczajone do życia z zasiłków i wsparcia instytucjonalnego, niedostosowane społecznie jak również
osoby niezaradne życiowo z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, wieku. Realizując niniejszy
Program powinno się wziąć pod uwagę fakt, że aby skutecznie rozwiązać problemy społeczne należy
zaangażować podmioty, instytucję i środowiska lokalne z terenu gminy celem skutecznego przerwania kręgu
wykluczenia społecznego.
Prezentowany Program Aktywności Lokalnej jest zgodny z dokumentami przedstawionymi w Programie
Aktywności Lokalnej w Gminie Mikołów na lata 2017 – 2020 i ich głównymi założeniami.
II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Program Aktywności Lokalnej dla ulicy Młyńskiej jest odpowiedzią na cel główny projektu realizowanego
w ramach partnerstwa z PCPR Mikołów tj. rozwój i wdrażanie kompleksowych usług aktywnej integracji
w celu poprawy społeczno – zawodowej uczestników projektu, zwiększenie poziomu kompetencji
i umiejętności społecznych uczestników projektu oraz podnoszenie poziomu przygotowania i wspierania
w prawidłowym funkcjonowaniu w życiu społecznym i zawodowym uczestników projektu.
Program odpowiada również na potrzebę integracji wspólnot, środowisk lokalnych.
Działania podejmowane w ramach PAL na rzecz ulicy realizowane będą przy zaangażowaniu i współpracy
mieszkańców, organizacji pozarządowych, prywatnych przedsiębiorców. Służyć mają rozwojowi środowiska
lokalnego, wzmocnieniu podmiotowości mieszkańców, wspólnoty, zmiany postrzegania społecznego.
Wykorzystanie kapitału ludzkiego, potencjału, umiejętności zarówno osób indywidualnych jak i całości
społeczności lokalnej pozwoli na wprowadzenie nowych rozwiązań akceptowanych przez społeczność.
Priorytetem prowadzonych działań będzie: inicjowanie środowiska lokalnego, wspieranie i reintegrację
rodziny, budowa partnerstw opartych na zaufaniu i solidarności, podniesienie poziomu funkcjonowania
społecznego rodzin uczestników jak i ich otoczenia.
Niejednokrotnie trudna sytuacja osobista, liczne problemy przekładają się na brak zaangażowania
w lokalne życie społeczne, osoby te nie włączają się w funkcjonowanie sołectw, szkół czy parafii.
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Model PAL zakłada określony sposób działania mający na celu aktywizowanie społeczności lokalnych,
poprzez budowanie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy oraz uruchamianie na nowo
zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie samym.
Zakłada się realizowanie działań służących rozwojowi społeczno – zawodowemu uczestników, a co za tym
idzie podniesienie poziomu i jakości ich życia. Ważnym elementem w tym zakresie jest wspieranie
samoorganizacji społeczności lokalnych oraz budowanie i wzmacnianie świadomości społecznej.
Na ulicy Młyńskiej występuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Wśród mieszkańców korzystających ze wsparcia ośrodka pomocy można zaobserwować między innymi
problem wykluczenia społecznego, który przechodzi z pokolenia na pokolenie, wyuczonej bezradności, braku
zgody na zmiany. Długotrwałemu bezrobociu towarzyszy ubóstwo, bierność życiowa i skłonność do
poprzestawania na poziomie tym, który ma obecnie – brak perspektyw na przyszłość. Pojawia się także
dezintegracja struktury rodziny, izolacja.
Dokonana analiza problemów mieszkańców wskazanego obszaru uwidoczniła następujące ograniczenia:
- zaniedbana infrastruktura (niski standard mieszkań), - znaczny odsetek osób o niskim wykształceniu,
niewielkich dochodach, - wycofanie mieszkańców z działań na rzecz gminy, - przekonanie, że część miasta
w której mieszkają jest „gorsza”, - brak podmiotów mogących koordynować działania animacyjne, - słabo
rozwinięta sieć wsparcia dla osób niepełnosprawnych, - niski poziom integracji społecznej, - słabo rozwinięte
zaplecze sportowo – rekreacyjne, - niski poziom motywacji do podejmowania zmian, - negatywny obraz
części ulicy i mieszkańców w oczach społeczności lokalnej, - bierność zawodowa.
Zrealizowanie założeń Programu stworzy szansę dla mieszkańców ulicy Młyńskiej na:
- wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dla rodzin, - nawiązanie współpracy poszczególnych
podmiotów i instytucji w rozwiązywaniu lokalnych problemów, - praca wychowawcza i edukacyjna z rodziną
np. warsztaty, - wsparcie działań animacyjnych, aktywizujących społeczność, - zwiększenie propozycji
organizacji czasu wolnego dla różnych grup mieszkańców, - zaangażowanie władz w poprawę standardu życia
mieszkańców, - zwiększenie inwestycji np. w zieleńce, boisko do gry w siatkówkę, - zwiększenie możliwości
aktywizacji zawodowej mieszkańców, - zwiększenie kompetencji społecznych, opiekuńczo –
wychowawczych, - wsparcie dzieci i młodzieży.
Natomiast
spowodować:
mieszkańców
alkoholizm i
problemów.

brak realizacji Programu, pomijanie rewitalizacji społecznej mieszkańców może
- dalsze ograniczanie możliwości, motywacji do zmian, - postrzeganie części ulicy i ich
jako enklawy biedy, - obojętność mieszkańców na pojawiające się problemy w tym
jego tolerancję, - wzmacnianie postaw roszczeniowych, - brak współpracy, - izolacja

Zasoby jakie usytuowane są przy ulicy Młyńskiej i w najbliższym jej otoczeniu:
- Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
- Freshmarket
- Salon Fryzjerski „Modne Cięcie”
- Big Art. Studio tańca
- Przedszkole nr 11 im. Leśnych Ludków
Miejsca, gdzie można spędzić wolny czas to:
- Stadion Miejski AKS, ul. Zawilców 8
- Ośrodek Rekreacyjny Planty, Konstytucji 3 Maja 38
- Duże i Małe Planty
III. CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ
Celem głównym niniejszego Programu Aktywności Lokalnej jest podniesienie poziomu aktywności
mieszkańców na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych, w szczególności
problemów dotykających osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mikołowie zagrożonych wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do wsparcia. Ważnym
elementem Programu jest podniesienie poziomu funkcjonowania społecznego osób i rodzin dysfunkcyjnych.
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Udział w Programie umożliwi uczestnikom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku lokalnym oraz
ułatwi dostęp do rynku pracy. Działania zakładają kompleksowe wsparcie i reintegrację rodzin, budowanie
środowiska lokalnego opartego na solidarności, wzajemności i zaufaniu.
Cele szczegółowe:
1. Zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestniczek i uczestników projektu.
2. Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
indywidualnych umiejętności aktywnego i umiejętnego poszukiwania pracy.
3. Podniesienie samooceny, zwiększenie motywacji społecznej i zawodowej.
4. Wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji, organizacji
oraz mieszkańców.
5. Promocja postaw prospołecznych.
6. Dążenie do zmiany wizerunku ulicy i jego mieszkańców.
7. Zwiększenie kompetencji społecznych i życiowych uczestników Programu.
Kierunki działań:
Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań:
1. Organizowanie poszczególnych form wsparcia dla wszystkich uczestników projektu,
2. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących
społeczność lokalną,
3. Promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie,
4. Wspieranie lokalnych inicjatyw,
5. Stworzenie fizycznego miejsca, które będzie służyć ożywianiu i integracji społecznej.
6. Zwiększenie gotowości młodych mieszkańców do podejmowania aktywności w zakresie rozwiązywania
własnych problemów poprzez pomoc w inicjowaniu własnych działań.
7. Zmiana stereotypowego myślenia, na temat problemów społecznych (bezdomności, ubóstwa, bezrobocia)
i zapobieganie procesowi stygmatyzowania tzw. pochodzenia „z trudnego środowiska”
8. Inne wynikające z aktualnych potrzeb osób i rodzin będące w zgodzie z celami Programu.
Program ma na celu wydobycie potencjału tkwiącego w każdym człowieku, wzmocnienie własnej wartości,
rozwijanie kompetencji interpersonalnych, przywrócenie harmonii życia społeczno – zawodowego,
zmniejszenie oddziaływania czynników powodujących wykluczenie społeczne, przygotowanie uczestników
do wyjścia na otwarty rynek pracy.
IV. ODBIORCY PROGRAMU
Program skierowany jest do 16 osób zamieszkujących ulicę Młyńską, w szczególności:
1. korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy
społecznej, którzy są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego
wykluczenia społecznego,
2. niepełnosprawnych, bezrobotnych, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi przeżywających trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, nieaktywnych zawodowo,
3. z dzieckiem z niepełnosprawnością o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu
na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością,
4. zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,
5. korzystających z PO PŻ,
6. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
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Działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej są obejmowane w szczególności osoby i środowiska
wykluczone społecznie lub zagrożone tym zjawiskiem, niezaradne życiowo. Grupa uczestników zostanie
wyłoniona w drodze rekrutacji w oparciu o regulamin rekrutacji i uczestnictwa. Drugą grupę będzie stanowić
otoczenie uczestników projektu, ich rodziny, sąsiedzi, mieszkańcy ulicy Młyńskiej. W ramach PAL
zaplanowano szeroki i zróżnicowany zakres wsparcia, indywidualny dla każdego z uczestników. Uczestnicy
Programu w szczególności będą wywodzić się z grupy osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, biernych
zawodowo.
Realizacja PAL będzie na podstawie indywidualnej ścieżki reintegracji. Na bieżąco prowadzone będą
bezpośrednie spotkania z potencjalnymi uczestnikami. Zaangażowani pracownicy socjalni w porozumieniu
z koordynatorem projektu w ramach podejmowanych działań wyznaczą ścieżkę reintegracji uczestnikom. Przy
podejmowaniu decyzji o wyborze osoby do Programu będą brane pod uwagę następujące kryteria: trudna
sytuacja życiowa, okres pozostawania bez zatrudnienia, niski poziom kwalifikacji zawodowych, problemy
opiekuńczo – wychowawcze, motywacja do zmiany swojej sytuacji życiowej. Z osobami zakwalifikowanymi
zostaną przeprowadzone wywiady środowiskowe oraz zostaną podpisane kontrakty socjalne. Nabór będzie
prowadzony w sposób ciągły, otwarty. Indywidualne dostosowanie form wsparcia dla uczestnika będzie oparte
o przeprowadzoną analizę predyspozycji i diagnozę potrzeb.
V. SPOSÓB I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJIPROGRAMU
W ramach programu przewiduje się stosowanie:
1. Instrumentów aktywnej integracji tj. aktywizacja: społeczna, edukacyjna i zdrowotna,
2. Środowiskowej pracy socjalnej – działania pracownika socjalnego, które ma na celu pomoc osobom
i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie
odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających realizacji celu.
3. Działania o charakterze środowiskowym – inicjatywy integrujące, które mogą obejmować między innymi
edukację społeczną, obywatelską, spotkania, konsultacje, imprezy i spotkania o charakterze integracyjnym,
edukacyjnym, kulturalnym.
4. Metody Centrum Aktywności Lokalnej, której celem jest aktywizowanie społeczności lokalnych, tworzenie
poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy, co daje wsparcie rozwoju społeczności lokalnych.
W tej metodzie działania patrzy się na daną społeczność całościowo, odpowiadając na potrzeby artykułowane przez
środowisko. Realizacja działań następuje przy zaangażowaniu mieszkańców obszaru objętego PAL.
VI. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
W ramach Programu Aktywności Lokalnej przewiduje się organizowanie społeczności lokalnej
w szczególności poprzez:
1. Budowanie partnerstwa lokalnego dla realizacji celów społecznych, co pozwoli na działanie, skierowane do
większej liczby odbiorców, bardziej dostosowane do potrzeb mieszkańców oraz pozwala na minimalizowanie
kosztów,
2. Stałe konsultacje z mieszkańcami oraz przeprowadzanie badań potrzeb i zasobów środowiska,
3. Budowanie kapitału społecznego klientów pomocy społecznej w społeczności lokalnej czyli odbudowanie
ich więzi z innymi ludźmi poprzez uaktywnianie ich społecznie i podejmowanie przez nich roli animatora
społecznego,
4. Realizowanie działań przy zaangażowaniu mieszkańców, w odpowiedzi na ich potrzeby, oczekiwania,
5. Oparcie działań na wolontariacie, który pozwala na poszerzenie zakresu usług,
6. Organizacja Punktu Poradnictwa Obywatelskiego,
7. Poradnictwo, edukacja dla dorosłych, młodzieży, dzieci,
8. Prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń,
9. Prace remontowe,
10. Inicjowanie udziału mieszkańców w spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym,
sportowym.
6. Inne działania zgodne z celami Programu wynikające z uzasadnionych potrzeb.
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Zakłada się, że wszelkie działania podjęte w ramach PAL wpłyną na poprawę funkcjonowania rodzin
w środowisku przez włączenie ich do działań na rzecz lokalnego społeczeństwa, co wpłynie na zwiększenie
poczucia odpowiedzialności za samych siebie jaki i całej społeczności lokalnej.
VII. CZAS TRWANIA PROGRAMU I HARMONOGRAMU REALIZACJI POSZCZEGÓNYCH
DZIAŁAŃ
Program będzie realizowany w okresie od stycznia do grudnia 2017 roku.
Planowany harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach programu przedstawia się
następująco:
Działania skierowane do uczestników Programu :
1. Nawiązanie partnerstwa zadaniowego w celu wsparcia realizacji PAL – pierwszy kwartał 2017 r.
2. Rekrutacja grupy uczestników – pierwszy kwartał 2017 r.
3. Wyłonienie animatora lokalnego – osoba zostanie wyłoniona spośród uczestników PAL, rolą animatora jest
mobilizacja, angażowanie, zachęcanie i edukowanie. Animator winien pełnić funkcję wspierającą – pierwszy
kwartał 2017 r.
4. Kurs animatora lokalnego – pierwszy kwartał 2017 r
5. Organizacja Punktu Poradnictwa Obywatelskiego - dyżury pełnią: animator społeczny, pracownicy socjalni,
do których mogą zgłaszać się ze swoimi sprawami mieszkańcy – drugi kwartał 2017 r.
6. Bieżące spotkania z mieszkańcami w celu wytyczenia kierunków działań – pierwszy – czwarty kwartał
2017 r.
7. Realizacja wsparcia przeznaczonego dla uczestników i otoczenia np.: spotkania grupy samopomocy;
spotkania ze specjalistami np. ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychologiem, doradcą zawodowym,
dietetykiem; szkolenia zawodowe; - od drugiego kwartału 2017 r.
8. Organizacja wolontariatu – dla dzieci, młodzieży, osób starszych – od drugiego kwartału 2017 r.
9. Organizacja warsztatów – od drugiego kwartału 2017 r.
10. Organizacja dni promocji zdrowia – trzeci kwartał 2017 r.
11. Organizowanie działań w ramach inicjatywy społecznej m.in. upiększanie, drobne prace budowlane,
modernizacja – od trzeciego kwartału 2017 r.
12. Działania środowiskowe np.: rajdy, spotkania sąsiedzkie, organizacja wyjść i wyjazdów integracyjnych –
od drugiego kwartału 2017 r.
13. Zajęcia dla młodzieży i dzieci – od drugiego kwartału 2017 r.
14. Zajęcia grupowe edukacyjno – wspierające dla osób z problemem uzależnienia od alkoholu – od drugiego
kwartału 2017 r.
15. Bieżąca analiza realizacji PAL – w całym okresie 2017 r.
16. Zakończenie Programu – grudzień 2017 r.
VIII. PRZEWIDYWANE REZULTATY
Zakładane rezultaty PAL:
1. Podniesienie samooceny uczestników programu,
2. Nabycie przez uczestników umiejętności społeczno – zawodowych oraz wzrost aktywności społeczno zawodowej,
3. Zwiększenie integracji społeczności lokalnej i grup społecznych,
4. Podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych,
5. Wzrost jakości świadczonych usług przez MOPS w Mikołowie,
6. Wzrost dostępu do informacji służących przywróceniu samodzielności życiowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia.
Produkty Programu:
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1. Usługi wolontariatu
2. Zorganizowanie spotkań
3. Zorganizowanie warsztatów
4. Zorganizowanie zajęć edukacyjno - wspierających
IX. REALIZATORZY
Realizatorem zadań jest:
1. Gmina Mikołów,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.
Odpowiedzialność za realizację Programu przejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie.
Do realizacji Programu zostaną zaangażowani pracownicy zatrudnieni w MOPS -zarówno pracownicy socjalni
jak i administracyjni. W ramach współpracy planuje się włączenie w realizację założonych działań: jednostki
samorządu terytorialnego, organizację pozarządowe, lokalny biznes, media, policję, urząd pracy.
X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
1. Środki pochodzące z gminy Mikołów,
2. Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej – dofinansowanie w ramach realizacji projektu pt. „Krok
w przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy
aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt pozakonkursowy.
3. Sponsorzy.
XI. SPOSOBY MONITOROWANIA I EWALUACJI PROJEKTU
Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco poprzez wypełnianie ankiet przed rozpoczęciem i po
zakończeniu poszczególnych form wsparcia, sporządzanie wniosków o płatność, wywiady, spotkania
z mieszkańcami. Celem monitoringu będzie pomiar osiągniętego postępu w Programie, wskazanie
ewentualnych działań korygujących. Po zakończeniu realizacji zostanie dokonane podsumowanie i ocena
efektywności PAL w postaci raportu końcowego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rada Gminy biorąc
pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne
programy pomocy społecznej.
Program Aktywności Lokalnej określa kierunki działań w zakresie aktywizacji lokalnej
mieszkańców Gminy Mikołów. Program odpowiada na potrzebę integracji środowisk lokalnych.
Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie podmiotowości mieszkańców i ich wspólnot.
Ponadto, kładzie nacisk na aspekt samopomocy tj. na wyzwoleniu i wykorzystywaniu
wewnętrznych zasobów oraz kompetencji osób, grup oraz społeczności lokalnych przy wsparciu
władz samorządowych.
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