Załącznik do uchwały Nr XVIII/121/2008
Rady Gminy Jaktorów
z dnia 9 czerwca 2008r.

Program Aktywności Lokalnej Gminy Jaktorów.
1. Problemy do rozwiązania, w trakcie realizacji programu aktywności
lokalnej.
1.1 Wykluczenie społeczne.
Wykluczenie społeczne jest wielowymiarowym procesem skutkującym
ograniczeniami w dostępności do pełnego uczestnictwa w korzystaniu z szeroko
rozumianych dóbr społecznych osób lub grup. O wykluczeniu osób bądź grup
stanowi faktyczna, geograficzna przynaleŜność do społeczności w sytuacji, gdy, z
powodów będących poza ich kontrolą, chcieliby a nie mogą uczestniczyć w
normalnych aktywnościach tej społeczności.
Według Narodowej Strategii Integracji Społecznej do grup najbardziej
podatnych na wykluczenie społeczne naleŜą między innymi:
• dzieci i młodzieŜ ze środowisk zaniedbanych;
• niepełnosprawni, w tym z niepełnosprawnością psychiczną.
1.2 DąŜąc do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych program
aktywności lokalnej kierujemy do:
• osób niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi;
• młodzieŜy w wieku od 15 do 25 roku Ŝycia, pochodzącej ze środowisk
zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
2. Uzasadnienie realizacji programu aktywności lokalnej.
2.1 Postępująca izolacja środowiskowa osób niepełnosprawnych w tym z
zaburzeniami psychicznymi oraz młodzieŜy w wieku od 15 do 25 roku Ŝycia,
pochodzącej ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
2.2 Nie dostrzeganie w środowisku lokalnym problemów osób niepełnosprawnych
w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz młodzieŜy w wieku od 15 do 25 roku
Ŝycia, pochodzącej ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznymi.
2.3 Brak informacji i upowszechnienia problemu osób niepełnosprawnych w tym z
zaburzeniami psychicznymi oraz młodzieŜy w wieku od 15 do 25 roku Ŝycia,
pochodzącej ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznymi.
3. Cele ogólne programu aktywności lokalnej.
3.1 Upowszechnianie form aktywnej integracji społecznej wśród osób
niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz młodzieŜy w wieku
od 15 do 25 roku Ŝycia pochodzącej ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym, a takŜe wśród środowiska lokalnego.
3.2 Ograniczanie izolacji i zwiększanie poczucia własnej wartości wśród osób
niepełnosprawnych w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz młodzieŜy w wieku
od 15 do 25 roku Ŝycia pochodzącej ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym.
4. Przewidywane rezultaty.
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4.1 Ograniczenie marginalizacji i izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz
młodzieŜy ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
4.2 Integracja osób niepełnosprawnych i młodzieŜy ze środowisk zagroŜonych
wykluczeniem społecznym ze środowiskiem lokalnym.
4.3 MoŜliwości rozwoju i samorealizacji osób niepełnosprawnych i młodzieŜy ze
środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
4.4 Poprawa funkcjonowania w codziennych sytuacjach Ŝyciowych wśród osób
niepełnosprawnych i młodzieŜy ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym.
4.5 Zwiększenie poczucia własnej wartości i uŜyteczności osób
niepełnosprawnych i młodzieŜy ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem
społecznym.
4.6 Upowszechnienie problemu osób niepełnosprawnych i młodzieŜy ze
środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym w środowisku lokalnym.
4.7 Animowanie grupy wsparcia i grupy samopomocowej.
4.8 Zainicjowanie olimpiady niepełnosprawnych sportowców, co pozwali wpisać to
wydarzenie w stały komponent wydarzeń społecznych naszej gminy.
5. Zasoby niezbędne do uzyskania załoŜonych celów.
5.1 Program aktywności lokalnej jest zgodny z załoŜeniami Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych.
5.2 Zadania merytoryczne programu wykona zespół pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, profesjonalnie przygotowany do realizacji
zaplanowanych działań.
5.3 W programie zastosowana zostanie współpraca z Zespołami Szkół z
Jaktorowa i Międzyborowa w zakresie koniecznym do wykonania określonych
działań.
5.4 Zasoby finansowe pochodzą z środków własnych oraz dotacji rozwojowej
Europejskiego Funduszu Społecznego.
5.5 Zaplecze techniczne stanowić będą pomieszczenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, wyposaŜone podstawowy sprzęt biurowy i elektroniczny, z
dostępem do Internetu, a takŜe sale szkolne gdzie odbywać się będą spotkania
dla uczestników grupy wsparcia i grupy samopomocowej oraz hala sportowa i
boisko do organizacji zajęć sportowych i olimpiady sportowej, czy imprezy
integracyjnej.
5.6 Sprawna realizacja programu wymaga doposaŜenia w sprzęt komputerowy z
oprogramowaniem oraz aparat fotograficzny, w celu tworzenia i przechowywania
dokumentacji dotyczącej realizacji programu;
6. Planowane działania.
6.1 Działania z zakresu aktywnej integracji.
6.1.1 Skierowanie i sfinansowanie uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych,
rekreacyjnych i sportowych.
6.1.2 Organizowanie i finansowanie uczestnictwa w grupie wsparcia i w grupie
samopomocowej.
6.1.3 Skierowanie i sfinansowanie terapii psychospołecznej.
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6.2 Działania z zakresu upowszechniania pracy socjalnej.
6.2.1 Organizowanie i świadczenie wsparcia i poradnictwa socjalnego.
6.3 Działania o charakterze środowiskowym.
6.3.1 Organizacja i finansowanie imprez integracyjnych, rekreacyjnych i
sportowych.
6.4 Zasiłki i pomoc w naturze.
Przyznawanie i świadczenie pomocy pienięŜnej oraz w naturze.
6.5 Zarządzanie projektem.
6.5.1 Podejmowanie wiąŜących decyzji oraz organizacja pracy i zarząd zasobami
ludzkimi i finansowymi.
6.5.2 Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i innego sprzętu oraz
materiałów instruktaŜowych i dydaktycznych na potrzeby programu.
6.6 Promocja projektu.
6.6.1 Organizacja i finansowanie konferencji.
6.6.2 Tworzenie i koordynacja współpracy na potrzeby programu.
6.6.3 Prowadzenie akcji informacyjnej oraz edukacji społecznej.
7. Instrumenty aktywnej integracji.
7.1 Aktywizacja zdrowotna.
7.1.1 Zajęcia rehabilitacyjne, usprawniające i sportowe.
7.1.2 Zajęcia terapii psychospołecznej.
7.1.3 Organizowanie imprez o charakterze integracyjny, rekreacyjnym i
sportowym.
7.2 Aktywizacja społeczna.
7.2.1 Organizacja usług wspierających i aktywizujących.
7.2.2 Organizacja grupy wsparcia i grupy samopomocowej.
7.2.3 Organizacja wolontariatu.
8.Czas trwania programu.
8.1 Program aktywności lokalnej realizowany będzie od dnia 1 lipca 2008r. do
dnia 31 grudnia 2008r.
8.2 Harmonogram realizacji programu:

Działania

Zadanie 1 Aktywna integracja
Zadanie 2 Upowszechnianie pracy socjalnej
Zadanie 4 Działania o charakterze środowiskowym
Zadanie 5 Zarządzanie programem
Zadanie 6 Promocja programu
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9. BudŜet przewidziany na realizację programu.
9.1 Środki własne
9.2 Dotacja rozwojowa Europejskiego Funduszu Społecznego
9.3 Koszty ogółem
w tym:
9.3.1 Koszty bezpośrednie
z tego:

8 200 zł
68 500 zł
76 700 zł,
66 700 zł,

9.3.2 Aktywna integracja
9.3.3 Upowszechnianie pracy socjalnej
9.3.4 Zasiłki i pomoc w naturze
9.3.5 Działania o charakterze środowiskowym
9.3.6 Koordynacja, w tym zakup sprzętu i materiałów
9.3.7 Promocja projektu

39 400 zł
7 200 zł
5 200 zł
4 000 zł
7 900 zł
3 000 zł

9.4 Koszty pośrednie, w tym zarząd i obsługa finansowa

10 000 zł

10 Podział odpowiedzialności za realizację zadań.
10.1 Program aktywności lokalnej w całości realizować będzie zespół
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
10.1.1 Kierownik w zakresie administrowania i zarządzania zasobami ludzkimi i
finansowymi oraz koordynacji działań i współpracy.
10.1.2 Pracownicy w zakresie opracowania załoŜeń metodologicznych
związanych z diagnozowaniem problemu, rekrutacją i naborem uczestników oraz
realizacją określonych w programie działań.
Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Byczak
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