UCHWAŁA NR XVIII/178/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. W uchwale Nr XXV/567/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej, wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się załącznik nr 6 pod nazwą Program Aktywności Lokalnej Dla Gminy Mikołów na rok
2020 „Program wsparcia społeczności lokalnych – Program Aktywności Lokalnej - na os.
Mickiewicza – edycja II” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały,
2) dodaje się załącznik nr 7 pod nazwą Program Aktywności Lokalnej Dla Gminy Mikołów na rok
2020 „Razem dla siebie – edycja IV” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały,
3) dodaje się załącznik nr 8 pod nazwą Program Aktywności Lokalnej Dla Gminy Mikołów na rok
2020 „Program wsparcia społeczności lokalnych – Program Aktywności Lokalnej - Klub mamy
i malucha " w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/178/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Załącznik nr 6 do uchwały XXV/567/2016
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY MIKOŁÓW NA ROK 2020
„Program wsparcia społeczności lokalnych – Program Aktywności Lokalnej - na os.
Mickiewicza – edycja II”
SPIS TREŚCI
I. WPROWADZENIE
II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
III. CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ
IV. ODBIORCY PROGRAMU
V. SPOSOBY I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU
VI. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
VII. CZAS TRWANIA PROGRAMU I HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁAŃ
VIII. PRZEWIDYWANE REZULTATY
IX. REALIZATORZY
X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
XI. SPOSOBY MONITOROWANIA I EWALUACJI PROJEKTU
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I. WPROWADZENIE
Program Aktywności Lokalnej (PAL) określa kierunki działań w zakresie aktywizacji lokalnej
mieszkańców Gminy Mikołów.
Elementem rozwoju lokalnego jest partnerstwo społeczne polegające na organizowaniu
społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne poprzez rozwój i wzmocnienie
spójności lokalnej, integrację oraz podniesienie poziomu aktywności mieszkańców.
Prezentowany Program jest zgodny z dokumentami przedstawionymi w Programie Aktywności
Lokalnej w Gminie Mikołów na lata 2017 – 2020 i ich głównymi założeniami. Skierowany będzie
dla mieszkańców osiedla Mickiewicza, którzy zostaną objęci działaniami m.in. o charakterze
edukacyjno- sportowo-kulturalnym.
Program Aktywności Lokalnej na os. Mickiewicza na rok 2020 jest kontynuacją działań
rozpoczętych w oparciu o projekt pt. „Program wsparcia społeczności lokalnych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1.
Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.
II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Program Aktywności Lokalnej dla osiedla Mickiewicza jest odpowiedzią na cel główny projektu
„Program wsparcia społeczności lokalnych”: rozwój i wzmocnienie potencjału społecznego
i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej
zagrożonym grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących zdegradowane
obszary Gminy Mikołów.
Według statystyk Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie obejmujących dane od
stycznia 2019 roku do listopada 2019 na osiedlu Mickiewicza funkcjonują 23 rodziny korzystające
z pomocy społecznej, co przekłada się na 37 osób żyjących w tych rodzinach. Na tym obszarze
zidentyfikowano znaczącą koncentrację problemów społecznych, m.in. ubóstwo, trudną sytuację
rodzin wynikającą z długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawność, bezradność
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych, niezaradność życiową, uzależnienia - często
spowodowane samotnością i brakiem wsparcia rodziny, sąsiadów. Diagnozowane problemy są
zróżnicowane ze względu na cechy różnych grup mieszkańców i wymagają działań, które
przyczynią się do ich niwelowania bądź rozwiązania. Nawarstwienie problemów powoduje
zaburzone funkcjonowanie mieszkańców w środowisku lokalnym, zwiększające się bariery
społeczne. Niejednokrotnie trudna sytuacja osobista, liczne problemy dnia codziennego przekładają
się na brak zaangażowania w lokalne życie społeczne.
Działania podejmowane w ramach PAL na rzecz osiedla Mickiewicza, realizowane będą przy
zaangażowaniu i współpracy mieszkańców, organizacji pozarządowych, prywatnych
przedsiębiorców, instytucji. Służyć one będą rozwojowi środowiska lokalnego, wzmocnieniu
podmiotowości mieszkańców, wspólnoty, zmiany postrzegania społecznego. Priorytetem
prowadzonych działań będzie: inicjowanie środowiska lokalnego, wspieranie i reintegracja
rodziny, budowa partnerstw opartych na zaufaniu i solidarności, podniesienie poziomu
funkcjonowania społecznego rodzin jak i ich otoczenia.
W ramach PAL w roku 2019 udało się utworzyć miejsce spotkań lokalnej społeczności osiedla.
Pomieszczenie przeznaczone na ten cel zostało wyremontowane przez uczestników Centrum
Integracji Społecznej w Mikołowie, które użytkowane było i jest przez osoby uczestniczące
w działaniach projektowych, zarówno osoby starsze, jak i młodzież oraz dzieci. Odbywały się tam
regularne zajęcia, m.in.: gimnastyczne, terapeutyczne, kulinarne, fizjoterapeutyczne. Regularnie
spotykała się grupa wsparcia dla opiekunów rodzin osób starszych, odbywały się spotkania klubu
skata. Swoje miejsce znalazł salonik kosmetyczny. Dzięki wspólnym spotkaniom zarówno młodsi,
jak i starsi uczestnicy mają okazję wymieniać się doświadczeniami życiowymi. Ponadto na
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omawianym obszarze organizowane są przedsięwzięcia o charakterze integracyjno-kulturalnym jak
np. festyny.
W roku 2020 planuje się realizację działań wspierających osoby starsze, dzieci i młodzież oraz
rodziców. Działania będą wzajemnie się przenikać i uzupełniać, aby społeczność lokalna poczuła
odpowiedzialność za samych siebie i wspólnotę jaką tworzą, będąc członkami społeczności osiedla
Mickiewicza.
III. CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ
Zaplanowane zadania będą wdrażane za pomocą instrumentów aktywnej integracji we
współpracy wielosektorowej, które zwiększą szanse na społeczną integrację.
Dzięki realizacji PAL będzie możliwe wzmocnienie podmiotowości obywateli, stworzenie
warunków rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, zapewnienie równości szans
i niedyskryminacji oraz integracji społecznej.
Cele szczegółowe:
1) zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we
własne siły,
2) zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników PAL,
3) poprawa jakości życia
niepełnosprawnych,

i zwiększenie

udziału

w życiu

społecznym

osób

starszych,

4) podniesienie samooceny, zwiększenie motywacji społecznej,
5) dalsza realizacja modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji
oraz mieszkańców,
6) promocja postaw prospołecznych,
7) dążenie do zmiany wizerunku osiedla i jego mieszkańców,
8) działania międzypokoleniowe,
9) działania ułatwiające dostęp do kultury.
Kierunki działań poprzez, które będą realizowane cele Programu:
1) organizowanie poszczególnych form wsparcia dla wszystkich uczestników PAL,
2) wspieranie i realizowanie projektów integrujących społeczność lokalną,
3) wspieranie lokalnych inicjatyw,
4) rozwój utworzonej świetlicy międzypokoleniowej służącej integracji społecznej mieszkańców
osiedla,
5) inicjowanie działań własnych mieszkańców w celu próby rozwiązania problemów,
6) zmiana stereotypowego myślenia na temat problemów społecznych tj. ubóstwa, bezrobocia,
problemów osób starszych, samotnych,
7) wspieranie działań aktywizujących osoby starsze, niepełnosprawne poprzez udział w zajęciach
w świetlicy międzypokoleniowej,
8) promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie uzależnieniom wśród mieszkańców,
9) wzrost osobistych umiejętności, zdolności umożliwiający wszechstronny rozwój człowieka
niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i ekonomicznej,
10) organizowanie wsparcia dla dzieci i młodzieży,
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11) tworzenie grup samopomocowych,
12) rozpowszechnienie idei wolontariatu na rzecz osób starszych,
13) inne wynikające z aktualnych potrzeb osób i rodzin będące w zgodzie z celami Programu.
IV. ODBIORCY PROGRAMU
Program skierowany jest do osób i rodzin zamieszkujących osiedle Mickiewicza oraz ich
otoczenia.
V. SPOSOBY I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU
W ramach programu przewiduje się stosowanie następujących metod:
1) środowiskowej pracy socjalnej – działania pracownika socjalnego, które mają 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,
2) działania o charakterze środowiskowym – inicjatywy integrujące, które mogą obejmować między
innymi edukację społeczną, obywatelską, spotkania, konsultacje, imprezy i spotkania
o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym,
3) 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.
Narzędzia przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji programu:
1) animacja – polegająca na ożywianiu, pobudzaniu do działania mieszkańców, którzy tworzą daną
społeczność,
2) tworzenie grup samopomocowych - aktywne działania skierowane na wspólne pokonywanie
problemów, które bezpośrednio dotyczą odbiorców Programu oraz ich otoczenia,
3) wolontariat – zwiększenie aktywności obywatelskiej, wyzwolenie chęci do działania
ochotniczego,
4) zaspokajanie potrzeb społeczności w oparciu o własny potencjał, budowanie szerokiej sieci
współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami i mieszkańcami,
5) kampanie społeczne – działania skierowane do określonej grupy docelowej, celem których jest
wzrost wiedzy, zmiana zachowania wobec określonego problemu społecznego.
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,
2) stałe konsultacje z mieszkańcami oraz przeprowadzanie badań potrzeb i zasobów środowiska,
3) budowanie kapitału społecznego mieszkańców czyli odbudowanie ich więzi z innymi ludźmi
poprzez uaktywnianie ich społecznie i podejmowanie przez nich roli animatora lokalnego,
4) oparcie działań na wolontariacie, który pozwala na poszerzenie zakresu usług, utworzenie bazy
danych osób potrzebujących oraz wolontariuszy wśród mieszkańców osiedla i ich otoczenia,
5) poradnictwo, edukacja dla dorosłych, młodzieży i dzieci,
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6) prowadzenie grup samopomocy,
7) organizowanie spotkań sąsiedzkich i wydarzeń o charakterze integracyjnym, edukacyjnym,
kulturalnym, sportowym,
8) wspieranie więzi międzypokoleniowych z wykorzystaniem potencjału osób starszych,
organizowanie spotkań dla dzieci i młodzieży z osobami starszymi w świetlicy
międzypokoleniowej, angażowanie młodszego pokolenia w pomoc osobom starszym ,
9) inne działania zgodne z celami Programu wynikające z uzasadnionych potrzeb.
Program ma charakter otwarty. Na podstawie analizy potrzeb występujących w środowisku
lokalnym charakter i sposób działań będzie dostosowywany do zmian zachodzących
w społeczności.
VII. CZAS
TRWANIA
PROGRAMU
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

I HARMONOGRAM

REALIZACJI

Program będzie realizowany w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku.
Planowany harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach Programu
przedstawia się następująco:
1) rekrutacja uczestników – ciągła realizacja,
2) wyłonienie animatorów lokalnych i ich wspieranie – ciągła realizacja,
3) grupa samopomocy (budowanie społeczności) – VII - XII 2020 r.,
4) indywidualne spotkania i konsultacje - II 2020 r. – XII 2020 r.,
5) zajęcia w świetlicy międzypokoleniowej dla osób starszych, dzieci i młodzieży - ciągła realizacja,
6) organizacja działań w postaci: szkoleń, wyjść, wyjazdów, warsztatów, spotkań sąsiedzkich –
ciągła realizacja,
7) prowadzenie wolontariatu, utworzenie bazy danych osób potrzebujących pomocy i wolontariuszy
– ciągła realizacja,
8) udział w wydarzeniach kulturalnych – II - XII 2020 r.,
9) zakończenie PAL – XII 2020 r.
Harmonogram ma charakter poglądowy i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych
potrzeb, które będą pojawiać się w trakcie realizacji Programu.
VIII. PRZEWIDYWANE REZULTATY
Zakładane rezultaty PAL:
1) integracja społeczności lokalnej i grup społecznych,
2) podniesienie samooceny uczestników Programu,
3) wzrost umiejętności społecznych uczestników Programu,
4) wzrost jakości świadczonych usług środowiskowych,
5) skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów środowiska społecznego.
Produkty Programu: baza wolontariatu, spotkania, zajęcia edukacyjno – sportowo - kulturalne,
grupy samopomocy.
IX. REALIZATORZY
Realizatorem zadań jest:
1) Gmina Mikołów,
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2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, który przejmuje odpowiedzialność za
realizację niniejszego Programu,
3) w ramach współpracy planuje się włączenie w realizację założonych działań: jednostki
organizacyjne Gminy Mikołów m.in. Zakład Gospodarki Lokalowej, Zakład Usług Komunalnych,
Centrum Integracji Społecznej, a także organizacje pozarządowe, lokalnych przedsiębiorców,
media, Policję, Powiatowy Urząd Pracy.
X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
Działania realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej będą finansowane ze:
1) środków pochodzących z budżetu Gminy Mikołów,
2) środków pochodzących od sponsorów,
3) środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych tj. fundusze unijne, budżet państwa.
XI. SPOSOBY MONITOROWANIA I EWALUACJI PROJEKTU
Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez osoby zajmujące się bezpośrednio
realizacją Programu. Celem monitoringu będzie: pomiar osiągniętego postępu w Programie,
wskazanie ewentualnych działań korygujących. W razie wystąpienia konieczności wprowadzone
zmiany będą dotyczyć metod i sposobów pracy, aby zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Po
zakończeniu realizacji PAL zostanie dokonana ocena i podsumowanie efektywności w postaci
raportu końcowego.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/178/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Załącznik nr 7 do uchwały XXV/567/2016
PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY MIKOŁÓW NA ROK 2020 „Razem
dla siebie – edycja IV”
SPIS TREŚCI
I. WPROWADZENIE
II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
III. CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ
IV. ODBIORCY PROGRAMU
V. SPOSOBY I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU
VI. OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
VII. CZAS TRWANIA PROGRAMU I HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH
DZIAŁAŃ
VIII. PRZEWIDYWANE REZULTATY
IX. REALIZATORZY
X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
XI. SPOSOBY MONITOROWANIA I EWALUACJI PROJEKTU
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I. WPROWADZENIE
Program Aktywności Lokalnej (PAL) określa kierunki działań w zakresie aktywizacji lokalnej
mieszkańców Gminy Mikołów.
Działania realizowane w ramach niniejszego Programu ukierunkowane będą na zwiększenie
uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym oraz rozwój inicjatyw lokalnych. Działaniami
może być objęty uczestnik jak i jego rodzina, najbliższe otoczenie, co daje możliwość skutecznej
walki z wykluczeniem społecznym.
Elementem rozwoju lokalnego jest partnerstwo społeczne polegające na tworzeniu relacji
pomiędzy podmiotami, dla których osiągnięcie korzyści dla uczestników partnerstwa jest
ważniejsze niż indywidualny zysk. Kapitał społeczny i jakość współdziałania samorządu
z partnerami społecznymi, prywatnymi decyduje o rozwoju lokalnym.
Prezentowany Program jest zgodny z dokumentami przedstawionymi w Programie Aktywności
Lokalnej w Gminie Mikołów na lata 2017 – 2020 i ich głównymi założeniami. Program
skierowany będzie do mieszkańców ulicy Młyńskiej, którzy zostaną objęci działaniami
o charakterze aktywizującym, integracyjnym.
Obecny Program będzie kontynuacją działań podjętych w roku 2017, 2018 i 2019 kiedy to na
podstawie uchwalonego Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2017,
2018 i 2019 pod tytułem „Razem dla siebie” mieszkańcy ulicy Młyńskiej zostali poddani zmianom
o charakterze społecznym.
II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Program jest odpowiedzią na potrzebę integracji wspólnot, środowisk lokalnych. Działania
podejmowane w ramach PAL na rzecz ulicy Młyńskiej realizowane będą przy zaangażowaniu
i współpracy mieszkańców, organizacji pozarządowych, prywatnych przedsiębiorców, instytucji
miejskich. Służyć mają rozwojowi środowiska lokalnego, wzmocnieniu podmiotowości
mieszkańców, wspólnoty, zmiany postrzegania społecznego.
Działania w PAL podejmowane będą w oparciu o pracę indywidualną z jednostką czy rodziną,
ale także prowadzenie grupowych form pracy socjalnej i pracy z całą społecznością. Priorytetem
prowadzonych działań będzie: wspieranie i reintegracja rodziny, budowa partnerstw opartych na
zaufaniu i solidarności, podniesienie poziomu funkcjonowania społecznego rodzin uczestników jak
i ich otoczenia. Zakłada się realizowanie działań służących rozwojowi społeczno – zawodowemu
uczestników, a co za tym idzie podniesienie poziomu i jakości ich życia.
Warto zaznaczyć, że ulica Młyńska na terenie której realizowany jest PAL, to duże skupisko
ludzi, w tym ludzi korzystających z różnych form wsparcia oferowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej. W roku 2019 (okres od stycznia do listopada 2019) pomocą społeczną na tym
terenie objęte były 34 rodziny, w skład których wchodziło 48 osób. Do dominujących problemów
na tym obszarze należało m.in. długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność czy bezradność
w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnienia.
Dane statystyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie wskazują, iż na terenie
ulicy Młyńskiej jest wiele osób samotnie gospodarujących (a wśród nich również osoby dotychczas
nie korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej), dla których działania
w ramach Programu mogą stanowić realną szansę na polepszenie jakości życia czy poradzenie
sobie ze swoimi problemami.
Po okresie trzyletniej realizacji Programu widoczne są zmiany społeczne przejawiające się w:
zwiększeniu wiary we własne siły, zwiększeniu poczucia współdecydowania, aktywności grupowej
czy wzajemnej pomocy wśród mieszkańców. W ramach prowadzonych działań: podłączono
mieszkańców do sieci kanalizacyjnej oraz dokonano utwardzenia terenu i ogrodzenia ogródków
wokół nieruchomości wraz z nasadzeniami roślin ozdobnych, dokonano uprzątnięcia terenu oraz
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wybudowania małej architektury, dzięki której mieszkańcy mogą spotkać się wspólnie celem
lepszej integracji. Ponadto cyklicznie odbywały się spotkania społeczności oraz praca
indywidualna z uczestnikami. Uruchomiono Punkt Wsparcia Środowiskowego, w ramach którego
uczestnicy Programu mieli możliwość spotkań z pracownikiem socjalnym, administratorem
budynku, lekarzem, terapeutą uzależnień. Prowadzona była też praca indywidualna i grupowa
mająca na celu podniesienie motywacji uczestników, wzmocnienie zachowań pozytywnych oraz
niwelowanie negatywnego wpływu środowiska. Utworzono również dwie grupy warsztatowe
(rękodzieło oraz ogrodnictwo), w ramach których mieszkańcy mogli zadbać o przestrzeń wspólną,
upiększyć otoczenie czy własnoręcznie wykonać drobne przedmioty.
Zakłada się dalszą kontynuację działań:
1) wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dla rodzin,
2) nawiązanie współpracy poszczególnych podmiotów i instytucji w rozwiązywaniu lokalnych
problemów,
3) pracę wychowawczą i edukacyjną z rodzinami np. warsztaty, samopomoc, zajęcia sportowe,
4) wsparcie działań animacyjnych, aktywizujących społeczność,
5) zaangażowanie władz w poprawę standardu życia mieszkańców,
6) wzmocnienie aktywizacji zawodowej mieszkańców,
7) wsparcie dzieci i młodzieży.
Planuje się również ukierunkowanie działań w szczególności na:
1) identyfikację czynników stanowiących elementy scalające lokalną społeczność będące otoczeniem
uczestników i uczestniczek Programu oraz wykorzystanie zidentyfikowanych czynników
w budowaniu wspólnoty lokalnej w ramach pracy wybraną metodą, w tym zastosowanie
coachingu grupowego dla społeczności,
2) prowadzenie działań animacyjnych przełamujących anonimowość, brak relacji sąsiedzkich
i wycofanie z życia lokalnej społeczności,
3) prowadzenie treningów grupowych dla przedstawicieli lokalnych społeczności, ukierunkowanych
na radzenie sobie z trudnymi emocjami wynikającymi z relacji środowiskowych (różnice
kulturowe, konflikty sąsiedzkie, zagrożenia zewnętrzne dla lokalnych społeczności – nielegalne
zwożenie śmieci, smog, niechciane sąsiedztwo i innych specyficznych dla otoczenia uczestników
Programu),
4) przygotowanie lokalnych liderów do podjęcia roli przedstawiciela (rzecznika) lokalnej
społeczności, wzmacnianie jego kompetencji,
5) promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych.
III. CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ
Celem głównym niniejszego Programu Aktywności Lokalnej jest aktywizowanie społeczności
lokalnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców ulicy Młyńskiej, ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym w każdej sferze życia
społecznego.
Działania zakładają kompleksowe wsparcie i reintegrację rodzin, budowanie środowiska
lokalnego opartego na solidarności, wzajemności i zaufaniu.
Cele szczegółowe:
1) zmniejszenie barier psychologiczno - społecznych przyczyniających się do izolacji społeczno –
zawodowej wśród uczestników PAL,

Id: DC96322C-71D3-4681-95AC-02B22754BDCA. Podpisany

Strona 3 z 7

2) zwiększenie ilości interakcji społecznych w lokalnej społeczności,
3) poprawa jakości życia i zwiększenie możliwości udziału w życiu społecznym osób samotnie
gospodarujących, starszych i niepełnosprawnych,
4) podniesienie samooceny, zwiększenie motywacji społecznej i zawodowej,
5) kontynuacja wspólnych działań i rozwój partnerskich relacji w środowisku poprzez budowanie
koalicji przedstawicieli różnych instytucji, organizacji i mieszkańców na rzecz społeczności
lokalnej ul. Młyńskiej,
6) wsparcie postaw obywatelskich poprzez promocję działań prospołecznych, dostęp do informacji,
kultury i wiedzy,
7) dążenie do zmiany wizerunku ulicy i jego mieszkańców przy aktywnym współudziale tychże
mieszkańców,
8) zwiększenie kompetencji społecznych i życiowych uczestników Programu,
9) promocja trzeźwego stylu życia poprzez ukazanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego
oraz udzielanie wsparcia w podejmowaniu działań na rzecz poprawy swojej sytuacji oraz swojego
otoczenia m.in. poprzez ograniczenie wpływu negatywnych czynników oraz wzmocnienie
czynników pozytywnych budujących odpowiedzialną wspólnotę,
10) utrwalenie i poszerzenie pozytywnych relacji środowiskowych wywierających wpływ na lokalne
normy zachowania sąsiedzkiego.
Kierunki działań, poprzez które będą realizowane cele Programu:
1) organizowanie poszczególnych form wsparcia dla wszystkich uczestników PAL,
2) promowanie i wspieranie
i integrujących społeczność,

projektów

realizowanych

w partnerstwie,

aktywizujących

3) wspieranie lokalnych inicjatyw,
4) zwiększenie gotowości mieszkańców do podejmowania aktywności w zakresie rozwiązywania
własnych problemów poprzez pomoc w inicjowaniu własnych działań,
5) zmiana stereotypowego myślenia na temat problemów społecznych np.: ubóstwa, bezrobocia,
niepełnosprawności i zapobieganie procesowi stygmatyzowania tzw. pochodzenia „z trudnego
środowiska”,
6) wspieranie działań aktywizujących osoby samotnie gospodarujące, starsze, niepełnosprawne,
7) promocja zdrowego stylu życia oraz zapobieganie uzależnieniom wśród mieszkańców,
8) rozwój osobistych umiejętności, zdolności umożliwiający wszechstronny rozwój człowieka
niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i ekonomicznej,
9) inne wynikające z aktualnych potrzeb osób i rodzin będące w zgodzie z celami Programu.
IV. ODBIORCY PROGRAMU
Program skierowany jest do osób zamieszkujących ulicę Młyńską i ich otoczenia.
V. SPOSOBY I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU
W ramach Programu przewiduje się stosowanie następujących metod:
1) 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,
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2) działania o charakterze środowiskowym – inicjatywy integrujące, które mogą obejmować między
innymi edukację społeczną, obywatelską, spotkania, konsultacje, imprezy i spotkania
o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym,
3) 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.
Narzędzia przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji programu:
1) animacja – która polega na ożywianiu, pobudzaniu do działania mieszkańców, którzy tworzą daną
społeczność,
2) tworzenie grup samopomocowych – aktywne działania skierowane na wspólne pokonywanie
problemów, które bezpośrednio dotyczą odbiorców programu oraz ich otoczenia,
3) wolontariat – zwiększenie aktywności obywatelskiej, wyzwolenie chęci do działania
ochotniczego,
4) partnerstwo lokalne – zaspokajanie potrzeb społeczności w oparciu o własny potencjał, budowanie
szerokiej sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami i mieszkańcami,
5) kampanie społeczne – działania skierowane o określonej grupy docelowej, celem których jest
wzrost wiedzy, zmiana zachowania wobec określonego problemu społecznego.
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,
2) stałe konsultacje z mieszkańcami oraz przeprowadzanie badań potrzeb i zasobów środowiska,
3) budowanie kapitału społecznego mieszkańców społeczności lokalnej czyli odbudowanie ich więzi
z innymi ludźmi poprzez uaktywnianie ich społecznie i podejmowanie przez nich roli animatora
lokalnego,
4) realizowanie działań przy zaangażowaniu mieszkańców, w odpowiedzi na ich potrzeby,
oczekiwania,
5) oparcie działań na wolontariacie, który pozwala na poszerzenie zakresu usług,
6) poradnictwo, edukacja,
7) prowadzenie zajęć, warsztatów, szkoleń,
8) prace remontowe,
9) inicjowanie udziału mieszkańców w spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym,
kulturalnym, sportowym,
10) wspieranie więzi międzypokoleniowych z wykorzystaniem potencjału osób starszych,
11) promowanie działań prorodzinnych tj. zminimalizowanie dysfunkcji w rodzinie,
12) inne działania zgodne z celami Programu wynikające z uzasadnionych potrzeb uczestników.
Program ma charakter otwarty. Na podstawie analizy potrzeb występujących w środowisku
lokalnym charakter i sposób działań będzie dostosowywany do zmian zachodzących
w społeczności objętej działaniami.
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VII. CZAS
TRWANIA
PROGRAMU
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

I HARMONOGRAM

REALIZACJI

Program będzie realizowany w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku.
Planowany harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach PAL przedstawia
się następująco:
1) działania organizacyjne – pierwszy kwartał 2020 r.,
2) rekrutacja uczestników – ciągła realizacja,
3) ustalenie z uczestnikami Programu priorytetów realizacji PAL – pierwszy kwartał 2020 r,
4) wspieranie animatorów lokalnych – ciągła realizacja,
5) grupa wsparcia (budowanie społeczności) – ciągła realizacja,
6) indywidualne spotkania i konsultacje – ciągła realizacja,
7) organizacja warsztatów – ciągła realizacja,
8) Punkt Wsparcia Środowiskowego (dyżur w szczególności: pracownika socjalnego, pedagoga,
coacha, pracownika ZGL) – ciągła realizacja,
9) spotkania grup samopomocy – ciągła realizacja,
10) udział w wydarzeniach kulturalnych – ciągła realizacja,
11) „Święto Abisynii” – drugi lub trzeci kwartał 2020 r.,
12) wyjazdy informacyjno – szkoleniowe – od drugiego kwartału 2020 r.,
13) zakończenie Programu – grudzień 2020 r.
VIII. PRZEWIDYWANE REZULTATY
Zakładane rezultaty PAL:
1) integracja społeczności lokalnej i grup społecznych,
2) podniesienie samooceny uczestników programu,
3) nabycie przez uczestników umiejętności społecznych,
4) podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych,
5) wzrost dostępu do informacji służących przywróceniu samodzielności życiowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,
6) skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów.
Produkty Programu: spotkania, warsztaty, zajęcia edukacyjno – wspierające.
IX. REALIZATORZY
Realizatorem zadań jest:
1) Gmina Mikołów,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, który przejmuje odpowiedzialność za
realizację niniejszego Programu.
3) W ramach współpracy planuje się włączenie w realizację założonych działań: jednostki
samorządu terytorialnego, w szczególności Zakład Gospodarki Lokalowej, organizacje
pozarządowe, lokalny biznes, media, Policję, Powiatowy Urząd Pracy.
X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
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Działania realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej będą finansowane ze:
1) środków pochodzących z budżetu Gminy Mikołów,
2) środków pochodzących od sponsorów,
3) środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych tj. fundusze unijne, budżet państwa.
XI. SPOSOBY MONITOROWANIA I EWALUACJI PROJEKTU
Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez osoby zajmujące się bezpośrednio
realizacją Programu. Celem monitoringu będzie pomiar osiągniętego postępu w PAL, wskazanie
ewentualnych działań korygujących. W razie wystąpienia takiej konieczności wprowadzone będą
zmiany dotyczące metod i sposobów pracy, aby zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Po
zakończeniu realizacji zostanie dokonana ocena i podsumowanie efektywności PAL w postaci
raportu końcowego.
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Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
Załącznik nr 8 do uchwały XXV/567/2016
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I. WPROWADZENIE
Program Aktywności Lokalnej (PAL) określa kierunki działań w zakresie aktywizacji lokalnej
mieszkańców Gminy Mikołów.
Działania realizowane w ramach niniejszego Programu ukierunkowane będą na wzmocnienie
podmiotowości obywateli, stworzenie warunków rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego
oraz powstawanie więzi społecznych na terenie miasta. Działaniami może być objęty uczestnik jak
i jego rodzina, najbliższe otoczenie.
Elementem rozwoju lokalnego jest partnerstwo społeczne polegające na organizowaniu
społeczności lokalnych, w których występują problemy społeczne poprzez rozwój i wzmocnienie
spójności lokalnej, integrację oraz podniesienie poziomu aktywności mieszkańców.
Prezentowany Program jest zgodny z dokumentami przedstawionymi w Programie Aktywności
Lokalnej w Gminie Mikołów na lata 2017 – 2020 i ich głównymi założeniami. Program
skierowany będzie do samotnych matek zamieszkujących rewitalizowany obszar Gminy Mikołów,
które zostaną objęte działaniami m.in. o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, oświatowym.
Program Aktywności Lokalnej będzie realizowany w oparciu o projekt pt. „Program wsparcia
społeczności lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna
integracja, Poddziałanie 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności
lokalnych – ZIT.
II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Program Aktywności Lokalnej Klub mamy i malucha będzie odpowiedzią na cel główny
projektu „Program wsparcia społeczności lokalnych”: rozwój i wzmocnienie potencjału
społecznego i zawodowego społeczności lokalnych, łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc
najbardziej zagrożonym grupom społecznym oraz integracja mieszkańców zamieszkujących
zdegradowane obszary Gminy Mikołów.
Według statystyk Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie obejmujących dane od
stycznia 2019 roku do listopada 2019 roku na rewitalizowanym obszarze Gminy Mikołów rodzin
korzystających z pomocy społecznej było 103, co przekłada się na 135 osób żyjących w tych
rodzinach. Zidentyfikowano znaczącą koncentrację problemów społecznych, m.in. trudną sytuację
rodzin wynikającą z długotrwałej lub ciężkiej choroby, niepełnosprawność, bezradność
w sprawach wychowawczych, niezaradność życiową często spowodowaną samotnością i brakiem
wsparcia rodziny, sąsiadów. Diagnozowane problemy są zróżnicowane ze względu na cechy
różnych grup mieszkańców i wymagają działań, które przyczynią się do ich niwelowania bądź
rozwiązania. Nawarstwienie problemów powoduje zaburzone funkcjonowanie mieszkańców
w środowisku lokalnym, zwiększające się bariery społeczne. Niejednokrotnie trudna sytuacja
osobista, liczne problemy dnia codziennego przekładają się na brak zaangażowania w lokalne życie
społeczne.
Program Aktywności Lokalnej będzie korelował z realizacją potrzeby integracji wspólnot
i środowisk lokalnych.
III. CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI DZIAŁAŃ
Program będzie realizowany na zasadach wspierających mieszkańców w ich samodzielności
w dążeniu do poprawy jakości życia. Wdrażanie zaplanowanych zadań będzie odbywać się poprzez
instrumenty na rzecz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na społeczną integrację.
Wsparcie świadczone będzie za pomocą kompleksowych, jak i zindywidualizowanych
instrumentów aktywnej integracji we współpracy wielosektorowej.
Dzięki realizacji PAL będzie możliwe:
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1) budowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku, zaufania,
2) integracja grupy,
3) podnoszenie poczucia własnej wartości,
4) poprawa umiejętności radzenia sobie z zaistniałymi problemami.
Cele szczegółowe:
1) zmniejszenie barier społecznych poprzez podniesienie motywacji do działania i zaufania we
własne siły,
2) zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników PAL,
3) podniesienie samooceny, zwiększenie motywacji społecznej,
4) wypracowanie modelu działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji,
oraz mieszkańców,
5) promocja postaw prospołecznych,
6) zwiększenie kompetencji rodzicielskich, społecznych i życiowych uczestników PAL,
7) budowanie poczucia bezpieczeństwa,
8) integracja grupowa.
Kierunki działań poprzez, które będą realizowane cele Programu:
1) organizowanie poszczególnych form wsparcia dla wszystkich uczestników PAL,
2) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność
lokalną,
3) inicjowanie działań własnych mieszkańców w celu próby rozwiązania problemów,
4) zmiana stereotypowego myślenia na temat problemów społecznych tj. ubóstwa, bezrobocia,
problemów osób samotnych, niepełnosprawnych,
5) promocja zdrowego stylu życia,
6) rozwój osobistych umiejętności, zdolności umożliwiający wszechstronny rozwój człowieka
niezależnie od wieku, płci, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i ekonomicznej,
7) organizowanie kursów i warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie, społeczne
i życiowe,
8) inne wynikające z aktualnych potrzeb osób i rodzin będące w zgodzie z celami Programu.
IV. ODBIORCY PROGRAMU
Program skierowany jest do samotnych matek zamieszkujących rewitalizowany obszar Gminy
Mikołów oraz ich otoczenia.
V. SPOSOBY I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI PROGRAMU
W ramach programu przewiduje się stosowanie następujących metod:
1) środowiskowej pracy socjalnej – działania pracownika socjalnego, które mają 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,
2) działania o charakterze środowiskowym – inicjatywy integrujące, które mogą obejmować między
innymi edukację społeczną, obywatelską, spotkania, konsultacje, imprezy i spotkania
o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym,
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3) 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.
Narzędzia przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji programu:
1) animacja – polegająca na ożywianiu, pobudzaniu do działania mieszkańców, którzy tworzą daną
społeczność,
2) tworzenie grup samopomocowych - aktywne działania skierowane na wspólne pokonywanie
problemów, które bezpośrednio dotyczą odbiorców programu oraz ich otoczenia,
3) wolontariat – zwiększenie aktywności obywatelskiej, wyzwolenie chęci do działania
ochotniczego,
4) zaspokajanie potrzeb społeczności w oparciu o własny potencjał, budowanie szerokiej sieci
współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami i mieszkańcami,
5) kampanie społeczne – działania skierowane do określonej grupy docelowej, celem których jest
wzrost wiedzy, zmiana zachowania wobec określonego problemu społecznego.
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,
2) stałe konsultacje z uczestnikami Programu oraz przeprowadzanie badań potrzeb i zasobów
środowiska,
3) budowanie kapitału społecznego uczestników PAL poprzez uaktywnianie ich społecznie
i podejmowanie przez nich roli animatora lokalnego,
4) realizowanie działań przy zaangażowaniu mieszkańców w odpowiedzi na ich potrzeby,
oczekiwania,
5) oparcie działań na wolontariacie, który pozwala na poszerzenie zakresu usług,
6) poradnictwo, edukacja,
7) prowadzenie grupy samopomocy,
8) organizowanie działań animacyjnych,
9) organizacja kurów, warsztatów,
10) inne działania zgodne z celami Programu wynikające z uzasadnionych potrzeb.
Program ma charakter otwarty. Na podstawie analizy potrzeb występujących w środowisku
lokalnym charakter i sposób działań będzie dostosowywany do zmian zachodzących
w społeczności.
VII. CZAS
TRWANIA
PROGRAMU
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

I HARMONOGRAM

REALIZACJI

Program będzie realizowany w okresie od stycznia 2020 roku do grudnia 2020 roku.
Planowany harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia w ramach programu
przedstawia się następująco:
Działania skierowane do uczestników Programu:
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1) rekrutacja uczestników – ciągła realizacja,
2) wyłonienie animatorów lokalnych i ich wspieranie – ciągła realizacja,
3) grupa wsparcia - budowanie społeczności – ciągła realizacja,
4) indywidualne spotkania i konsultacje - I 2020 r. – XII 2020 r.,
5) organizacja działań w postaci szkoleń, warsztatów dla samotnych rodziców budujących m.in.
poczucie bezpieczeństwa – II 2020 r. – X 2020 r.,
6) zakończenie Programu – ostatni kwartał 2020 r.
Harmonogram ma charakter poglądowy i może ulec zmianie w zależności od rzeczywistych
potrzeb, które będą pojawiać się w trakcie realizacji Programu.
VIII. PRZEWIDYWANE REZULTATY
Zakładane rezultaty PAL:
1) integracja społeczności lokalnej i grup społecznych,
2) podniesienie samooceny uczestników Programu,
3) nabycie przez uczestników umiejętności społecznych,
4) podniesienie wiedzy na temat bezpieczeństwa.
Produkty Programu: spotkania, szkolenia, zajęcia edukacyjno – sportowo - kulturalne.
IX. REALIZATORZY
Realizatorem zadań jest:
1) Gmina Mikołów,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie, który przejmuje odpowiedzialność za
realizację niniejszego Programu.
3) W ramach współpracy planuje się włączenie w realizację założonych działań: jednostki
organizacyjne Gminy Mikołów, organizacje pozarządowe, lokalnych przedsiębiorców, media,
Policję, Powiatowy Urząd Pracy.
X. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU
Działania realizowane w ramach Programu Aktywności Lokalnej będą finansowane ze:
1) środków pochodzących z Gminy Mikołów,
2) środków pochodzących od sponsorów,
3) środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
XI. SPOSOBY MONITOROWANIA I EWALUACJI PROJEKTU
Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez osoby zajmujące się bezpośrednio
realizacją. Celem monitoringu będzie: pomiar osiągniętego postępu w Programie, wskazanie
ewentualnych działań korygujących. W razie wystąpienia konieczności wprowadzone będą zmiany
dotyczące metod i sposobów pracy, aby zakładane rezultaty zostały osiągnięte.
Po zakończeniu realizacji zostanie dokonana ocena i podsumowanie efektywności PAL
w postaci raportu końcowego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/178/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 17 grudnia 2019 r.
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.
Ponadto służy realizacji działań na rzecz integracji i aktywizacji społecznej oraz rozwiązywania
problemów społeczności lokalnej, a także zapewnieniu współpracy i koordynacji działań instytucji
samorządowych i organizacji pozarządowych w celu zaspokojenia potrzeb członków społeczności
lokalnej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu określonych grup społecznych.
Przedmiot uchwały wynika z potrzeb przedstawionych Radzie Miejskiej Mikołowa w rocznym
sprawozdaniu z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie składanego
przez Kierownika.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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