UCHWALA N R X X / / /

9^/2012

RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

zdnia?X?.Qg.2012r.
w sprawie Programu Aktywnosci Lokalnej na lata 2012-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.), w z w i ^ u z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pozn. zm.), Rada
Miejska w Sztumie uchwala, co nast^puje.

§1
Przyjmuje si? Program Aktywnosci Lokalnej „Razem - lepiej - wi^cej'" na lata 2012 - 2013, ktory
stanowi jedno z dzialan projektowych wskazanych w projekcie systemowym Miejsko - Gminnego
Osrodka Pomocy Spolecznej w Sztxunie pn. „Program aktywizacji spoleczno - zawodowej
w gminie Sztum WCZORAJ DZIS JUTRO" na lata 2012-2013 wspolfinansowanym ze srodkow
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fimduszu Spolecznego, zaakceptowanym Uchwaly Nr
XVIlI/167/2012 Rady Miejskiej w Sztumie, z dnia 31.05.2012 r. PAL realizuje ponadto wskazania
Strategii Integracji i Rozwi^zywania Problemow Spolecznych w Gminie Sztum na lata 2008 - 2013
przyj?tej Uchwaly Nr XXXII/229/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2008 r. Strategia
defmiuj^c poz^dane dziatania gminy w sferze spolecznej wskazala m.in. na koniecznosc budowania
i usprawniania systemu pomocy rodzinom potrzebuj^cym wsparcia z powodu bezrobocia (ze
szczegolnym uwzgl^dnieniem programow pomocy spolecznej, profilaktyki i rozwi^ywania
problemow alkoholowych i innych, ktorych celem jest integracja osob i rodzin z grup szczegolnego
ryzyka).

§2
PAL jest narz^dziem aktywnej integracji, dzi?ki ktoremu mozliwa jest realizacja dzialan na rzecz
aktywizacji spolecznej i rozwi^ywania problemow spolecznosci lokalnej, przy jednoczesnym
zapewnieniu wspolpracy i koordynacji instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb
czlonkow danego srodowiska.
1 Zwany dalej PAL.
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PAL okresla kierunki dzialan w zakresie aktywizacji lokalnej mieszkancow Miasta i Gminy Sztum,
ma na celu wzmocnienie podmiotowosci zarowno obywateli, jak i ich wspoinot, ale takze
stworzenie warunkow dla rozwoju instytucji spoleczenstwa obywatelskiego, wzmacnianie spojnosci
spolecznej i terytorialnej na rzecz zrownowazonego rozwoju spolecznego.

§4
Charakterystyka PAL zostala zawarta w zal^czniku do niniejszej Uchwaly.

§5

Wykonanie Uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

§6
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Sprawdzono pod
formalnoD -Y R
^Aie^sko^t:
Pomocy

, K T OR

Sylvia Mackie^^>icz

r.pr. Si

gl^decn

Zal^cznik do Uchwaly Nr

m./M/20\2

Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia

feil.e|^prQ ^iHrdhi

Program Aktywnosci Lokalnej „Razem - lepiej - wi^cej"
w Gminie Sztum na lata 2012 - 2013

Ogolna charakterystyka

1. Problemy rodzinne znajduj^ odzwierciedlenie w psychice mlodego pokolenia, ktore cz?sto
przejmuje wzorce zachowan i negatywnych postaw zyciowych swoich rodzicow. Powoduje to m.in.
brak wiary we wlasne sily i mozliwosci, a w nast^pstwie tzw. wyuczon^ bezradnosc i uzaleznienie
si? od systemu pomocy spolecznej.

2. Na dzien 31.05.2012 r. pomocy spoleczn^ MGOPS w Sztumie obj?tych bylo 1.169 osob w 417
rodzinach. Stanowi to ok. 6,43 % spolecznosci ogolem w Miescie i Gminie Sztum. Wobec
podopiecznych nalezy podejmowac roznego rodzaju dzialania oraz na biez^co swiadczyc prac?
socjaln^, ktora podejmuje prob? rozwiqzania problemow spolecznych.

3. Praca socjalna stanowi istot? dzialalnosci pracownika socjalnego. Jej celem jest niesienie
pomocy

ludziom,

wzmacnianie

lub

odzyskiwanie

ich

umiej?tnosci

funkcjonowania

w spoleczenstwie. Praca socjalna wspiera zmiany spoteczne, rozwi^zywanie problem6w
wstosunkach mi?dzyludzkich oraz wydobywanie z ludzi sil i wolnosci, aby mogli osi^gnqc
dobrobyt. Uzywaj^c teorii zachowan ludzkich i systemow spolecznych praca socjalna oddzialuje
tarn, gdzie ludzie wchodz^ w interakcje ze srodowiskiem. Fundamentem pracy socjalnej s^ zasady
praw czlowieka i sprawiedliwosci spolecznej.

4. W ramach PAL przewidziane jest obj?cie wsparciem 8 osob (w tym ok. 6 kobiet) z terenu
Miasta i Gminy Sztum i ich otoczenia. Pracownicy socjalni wspolnie z uczestnikami projektu
opracuj^ dla kazdego indywidualne sciezki wsparcia i wspolpracy. Zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program aktywizacji spoleczno - zawodowej
w gminie Sztum WCZORAJ DZIS JUTRO" Dzialania PAL rozpoczn^ si? we IX 2012 r.
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5. Zadanie Aktywna integracja przewiduje nast^puj^ce wsparcie:
• IX 2012 r. - warsztaty z doradc^ zawodowym (diagnoza predyspozycji zawodowych, grupowo,
5 godzin);
• X - XII 2012 r. - warsztaty psychologiczne (treningi kompetencji i umiej?tnosci zyciowych
i spoleczno - zawodowych, grupowo, 10 godzin miesi?cznie);
• X - XII 2012 r. - zajecia z animatorem lokalnym (nabywanie umiej^tnosci spolecznych,
wzajemne zaufanie, proces integracji, siec wspolpracy, mobilizowanie do podejmowania
aktywnosci, grupowo lub indywidualnie, 10 godzin miesi^cznie).
• I 2013 r. - warsztaty dla kobiet i m?zczyzn (radzenie sobie ze stresem i agresj^, podnoszenie
wiary w siebie i samooceny, Iqcznie 16 godzin).

^

6. Zadanie Dzialania o charakterze srodowiskowym przewiduje rowniez dzialania o charakterze
srodowiskowym, tj. zorganizowanie i angazowanie uczestnikow do udzialu w imprezach
i spotkaniach w szczegolnosci o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, sportowym. W okresie
X - XII2012 r. MGOPS przewiduje jedn^ imprez? (np. wspolna Wigilia w 2012 r.).

Cele Programu
1. Realizuj^c PAL, MGOPS w Sztumie podejmie dzialania na rzecz zmian w ludziach, w zyciu
indywidualnych osob, rodzin i wspoinot kieruj^c rozne formy wsparcia i wielostronn^ zlozon^
prac? na aktywizacj? spoleczn^, zapobieganie dysfunkcjom, co w efekcie powinno skutkowac
zminimalizowaniem i rozwi^aniem problemow spolecznych, a tym samym przeciwdzialac
wykluczeniu spolecznemu.

2. PAL jako narzedzie realizacji projektow systemowych Osrodkow Pomocy Spolecznej
skierowany jest do osob w ramach konkretnego srodowiska. W ramach PAL prowadzi si? dzialania
aktywizacyjne adresowane do ludzi mieszkaj^cych na pewnej przestrzeni obejmujacej obszar
gminy. Dokonana diagnoza uzasadniaj^ca wybor obszaru zagrozonego wykluczeniem spolecznym,
wskazala Czemin, jako srodowisko, ktore obj?te zostanie PAL w okresie IX 2012 r. -12013 r.

3. Cel glowny PAL, spojny z celem projektu systemowego MGOPS, to przeciwdzialanie
wykluczeniu spolecznemu i aktywizacja spoleczno - zawodowa os6b z terenu gminy Sztum.
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4. Cele szczeg61owe przypisane PAL, to: ograniczenie skutkow dlugotrwalego pozostawania bez
pracy (warsztaty z doradc^ zawodowym), podniesienie samooceny i wiary w siebie (indywidualne
i grupowe treningi z psychologiem) oraz przygotowanie osob zagrozonych wykluczeniem
spolecznym do wyjscia na rynek pracy.

Uczestnicy PAL
1. Zgodnie z wytycznymi uczestnikami PAL mog^ bye osoby:
a) Bezrobotne.
b) Nieaktywne zawodowo.
c) Zatrudnione zagrozone wykluczeniem spolecznym, ktore jednoczesnie s^ w wieku
aktywnosci zawodowej (15-64 lata) i korzystaj^ ze swiadczen pomocy spolecznej
w rozumieniu przepisow o pomocy spolecznej.
d) Osoby z otoczenia osob wykluczonych spolecznie (osoby mieszkaj^ce we wspolnym
gospodarstwie domowym, osoby zamieszkuj^ce w srodowisku osob wykluczonych
spolecznie.

2. Do uczestnictwa w PAL MGOPS zaprosi 8 osob (w tym ok. 6 kobiet) z konkretnego
srodowiska (Czemin), np. rodziny z trudnosciami opiekunczo - wychowawczymi, rodziny
w kryzysie, niepelne, wielodzietne, osoby niepelnosprawne.

3. Z kazdym uczestnikiem zostanie podpisana umowa PAL, ktora okresli warunki wspolpracy
i wywi^ywania si? z wspolnie ustalonych przez uczestnika PAL i pracownika socjalnego
zalozeh.

4. Rekrutacja przewidziana jest na miesi^ce VIII - IX 2012 r. Pierwsze dzialania maj^ bye
skierowane do uczestnikow we IX 2012 r. Zakonczenie dzialan zwiqzanych z PAL planuje
si? na 12013 r.
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UZASADNIENIE

W z w i ^ u z przyj?t^ przez Rad? Miejsk^ w Sztumie Uchwaly XVIII/167/2012 z dnia
31.05.2012 r. zatwierdzaj^cq projekt systemowy pn. „Program aktywizacji spoleczno - zawodowej
w gminie Sztum WCZORAJ DZIS JUTRO", wspolfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego. Program Operacyjny Kapital Ludzki 2007-2013.
Priorytet VII Promocja integracji spolecznej. Dzialanie 7.1. Rozwoj i upowszechnianie aktywnej
integracji. Poddzialanie 7.1.1 Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez osrodki pomocy
spolecznej, Miejsko - Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Sztumie realizuje projekt zgodnie
zjego harmonogramem. Jednym z zalozonych dzialan projektowych jest PAL, do ktorego
zaproszone zostan^ osoby, ktore wymagaj^ intensywnej pomocy w powrocie do aktywnosci
spoleczno - zawodowej, tj. osoby z rodzin z trudnosciami opiekunczo - wychowawczymi,
w kryzysie/niepelne/ wielodzietne, osoby niepelnosprawne.
Celem calego projektu jest przeciwdzialanie marginalizacji i wykluczeniu spolecznemu
poprzez zwi?kszenie aktywnosci zawodowej i spolecznej osob bezrobotnych, b^d^cych w wieku
aktywnosci zawodowej i korzystaj^cych ze swiadczen pomocy spolecznej MGOPS w Sztumie.
Projekt zaklada stworzenie PAL, w ramach ktorego obejmie wsparciem 8 osob z terenu
Miasta i Gminy Sztum i ich otoczenia (w tym ok. 6 kobiet). Dla kazdego uczestnika projektu
zostanie opracowana indywidualna sciezka wsparcia i wspolpracy. W ramach zadania Aktywna
integracja dla uczestnikow przewidziane jest wsparcie psychologiczne, zajecia z animatorem
lokalnym, warsztaty dla kobiet i m^zczyzn, warsztaty z doradc^ zawodowym. W ramach zadania
Dzialania o charakterze srodowiskowym - imprezy o charakterze integracyjnym, edukacyjnym,
sportowym na terenie Miasta i Gminy (np. wspolna Wigilia).
Koszty zwiqzane z PAL zostan^ poniesione w ramach zatwierdzonego budzetu projektu
systemowego pn. „Program aktywizacji spoleczno - zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIS
JUTRO", wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego.
W z w i ^ u z powyzszym niniejszym przedklada si? projekt Uchwaly celem podj?cia.
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