l{0ł Btr|ilYLEol{cle|

ut,rilyilnflw S,0S.155Leoncin

UCHWAŁA NR xxxn/153/12
RADY GMINY LEONCIN
z dnia 23 maja2012 r.
w sprawie przyjęcia i wdrożeniaPROGRAMU

AKTYWNOŚCI

LOKALNEJ

DLA

GMINY LEONCIN NA LATA 2012- 2014.
gminnym
Napodstawieart. 18 ust.2pkt 15 ustawyzdnia 8 marca1990r.o samorządzie
(tekstjednolityDz.U, z2001t' Nr l42, poz.|59I zpóźniejszymi
zmianami)i art.110ust.10
(tekstjednolityDz,U. z2009r.Nr 175,
ustawyz dnta12 marca2004r.o pomocyspołecznej
poz.1362)Rada Gminy Leoncinuchwala,co następuje:

$ 1. Przyjmuje się do realizacjiPROGRAM AKTYWNoŚct LOKALNEJ DLA GMINY
LEONCIN NA LATA 2012 - 2014,stanowiącyzałącznikdo niniejszejuchwały.
$ 2. Wykonanieuchwałypowierzasię Wójtowi Gminy orazKierownikowi ośrodkaPomocy
Społecznej
w Leoncinie.
$ 3. Uchwaławchodziw życiez dniempodjęcia.

miny

PRoGRAMAKTYWNoścl
LoKALNEJ
DLA GMINY LEONCIN
NA LATA 2012 I 2014
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WPROWADZENIE
Dobrze zorganizowane i pręznie dział'ającespołecznościlokalne stanowią wainy
ęlęment społeczeństwademokratycznego,Silne wspólnoty lokalne z róŻnorodnymiformami
aktywnościspołecznejsąwynikiem miejscowych uwarunkowańhistorycznych,kulturowych i
ekonomicznych. Praca Ze społecznościąlokalną natafta jednak na wiele przeszkod
wynikających między innymi z konieczności bezpośredniegoprzydzielania pomocy
materialnej,biurokracji, braku odpowiedniej tradycji w społeczności
lokalnej, a takie słabej
znajomościmetod i technik dział'ania
środowiskowego.
Program

Akfywności Lokalnej

IPAL/ ma za zadanie budowanie partnerstwa

lokalnego na rzecz środowiskai jest programempromującym,,animacyjny''model działania
instytucji publicznej w środowiskulokalnym.

I, CELE PRDGRAMU AKTWINoŚcl

L7KALNEI

Celem Programu Aktywności Lokalnej jest aktywizowanie społecznościlokalnych,
tworzenie poczucia przynależnoścido danego miejsca oIaz uruchamianie na nowo
zbiorowych strategiido pomaganialudziom w pomaganiusobie samym. Program Aktywności
Lokalnej kierowany jest w szczegó|ności
do osób zagrozonychwykluczeniem społecznymwe
wszystkich obszarach zycia społecznegoi zawodowego. osoby zagroione wykluczeniem
społeczlrym są najbardziej naraŻonę na rrtratę wiarY we własnę mozliwości, szyhkcl się
zniechęcaj6 obawiają się zmian. Dlatego jednym z celów PAL będzie zwiększenie potencjału
rozwojowego tych właśnie
osób.
Ce|ę

Programtl Aktywności Lokalne.i wpisują się

w

,,Gminna Strategię

Rozwiązywarria Problemów Społecznychna lata 2011 _ 2016", poniewaz kierowane są do
osób zagrozonych wykluczeniem społecznym.

Cel główny
Głównym celem Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy

Leoncin jest

zintegrowanie działań instytucji, organizacji i innych podmiotów na rzecz aktywizacjt
mieszkańców w celu poprawy jakościŻycia i łagodzenialokalnych problemów społecznych.

Cele szcze1ótowe
1. Aktywizacja społecznakonkretnejgrupy osób w powiązaniuz innymi grupami
lokalnym.
funkcjonującymiw danymśrodowisku
2. Animowanie spotecznościlokalnej do działan na rzecz osćlb zagrożonych
wykluczerriemspołecznym.
lokalrrego
środow.iska
aktywności
edukacyjneji charytatywnej
3. Wspieraniespclłecznej'
nym uwzględnienienrgrupmarginalizowanych'
ze szcz,egól
4. Zr,viększenieuczestnictwamieszkańców w żryciupubliczrrynrze szczególnym
gruprnargirralizowanych.
uwzględnieniem
aktyrvizującyrn i
5. Prorvadzerriedziałańo charakterzeinfonnacyjnyrn.edukac,vjnym,
integracyjnym.

lI, RIERuNIfl DzlAŁAN
Cele programu realizowanebędąpoprzezpodejmowanienastępującychdział'afr
1. opracowanie mapy problemów.
f, Podejmowanie

inicjaĘw

w

partnerstwię z

instytucjami,

organizacjami

pozarządov,rymii innymi podmiotami działĄącymi na terenie Gminy Leoncin.
3. Wdrazanie programów i projektów o charakterześrodowiskowymi integracyjnym.
4. Promowanie i wspieranie lokalnych liderow i inicjatyw lokalnych.
5' Inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń.
6, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w
szczegóInościo charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym i sportowym.
7. Wspieranie rozwoju wolontariatu.
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8. Innych, wynikających z aktualnychpotrzeb i zgodnych z celami programu.

III, ADRESACI PROGRAMU
Program kierowany jest do mieszkańców Gminy Leoncin, przede wszystkim do osób
i społeczności
wykluczonych jaki zagroŻonychmarginalizacjąi wykluczeniem społecznym.
Działanlami w pierwszej kolejnościbędą obejmowaneosoby korzystająceZ pomocy ośrodka
Pomocy Społecznejw Leoncinie, wymagającewsparciaw codziennymfunkcjonowaniu.

rv. METODY PRACY WYKORZYSTyWANE DO REALIZACJI
PROGRAMU
Program będzie realizowany za pomoc%
. instrumentów środowiskowej pracy socjalnej _ działaniarealizowane w środowisku,
mającena celu pomoc osobom i rodzinom w reintegracjispołecznej;
- instrumentów

akĘwnej

integracji _ aktywizacja społecznościpoptzez instrumenty

aktywnościspołecznej,edukacyjnejoraz zdrowotnej.;
- działań o charakterze środowiskowym _ działaniamające na celu aktywizację środowiska
lokalnego, z.esz,cz'ególnymuwzględnieniem grup zagtozonychwykluczeniem społecznym,do
uczestnictwa w inicjatywach o charakterze integracyjnym, edukacyinyni. sportowym i
kulturalnym.

V. P RZEWIDYW AN E REZULT ATY
Wśród przewiclywanyclr rezultatów na|ciy wskazaó :
l.

Zintegrorvanie działan instfirroji, organizltcji i podmiotów działających na IZęCZ
mieszkańców Gminy Leoncin.

2.

Wzrost zaangaŻowaniaśrodowiskalokalnego na rzęcz wspierania osob i środowisk
szczególnie zagroionych wykluczeniem społecznym.

3.

Poprarvajakościzycia nrieszkańców poprzez zaspokojeniepotrzeb społeczrrych.

4.

Poprawa funkcjonowania osób w społeczeństwie.

5.

Wzrost poczulcia toŻsamościoraz przynaleŻrrości
clr: danej społecznościlokrrlnej i
wspćlłoclpo.uvi
edzi alno ściza procesy rv rrieizachtrdzące.

6.

Stworzeniet.izycznegomiejsca,ktore będziestuzyocliywianiui integ'racjispołecznej.

VI, REALIZATORZY
RealizatoremProgramuAktywnościLokalnej będzieośrodekPomocy Społecznejw
Leonciniew partnerstvńe
z:
. Urzędem Gminy;
- placówkami edukacyjnymi,kulturalnymii sportowymi;
- PowiatowymUrzędemPracy wNowym Dworze Mazowieckim;
- organizacjami pozarządowymi dziatającymina terenieGminy Leoncin;
. Policją
- lokalnymbiznęsem'

WI. FINANS ow AI,{IEPRo GIł'AMu
Przewidujemy rea|izacjęzadń w oparciu o środkifinansowepozyskanew ramach
EuropejskiegoFunduszuSpołecznego,
z konkursów ogłaszanychprzezMinisterstwoPracy i
Polityki Społecznej,środkiwłasnęGminy oraz od sponsorów.

Uzasadnienie
Program Aktywności Lokalnej /PAL/ jest odpowiedzią na problemy społeczne
sygnalizowane przęz społecznoŚci lokalne. Na terenie Gminy Leoncin występują obszary
dotknięte problemami spotecznymi, takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, marginalizacja i
wykluczenie społeczne. Do poprawy sytuacji osób, rodzin i społecznościlokalnych
zagroŻonychwykluczeniem lub wykluczonych społecznieniezbędne jest podjęcie dział'anw
zakresie wykorzystania instrumentów aktywnej integracji. Dział'ania povtyŻsze zarówno o
charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym,jaki środowiskowymdająmozliwość
zwiększenia kompetencji społecznych i zawodowych osób zagroŻonych wykluczeniem
lokalnych w
społecznym,organizowania ruchów samopomocowych,wsparcia społeczności
wypracowaniu metod radzentasobie z problemami społecznymi.
Realizacja

Programu Aktywności Lokalnej

daje mozliwość zahamowania

postępującegoprocesu degradacji społecznej
.
W

związku z uruchomieniem przez Europejski Fundusz Społeczny Programu

operacyjnego Kapitał Ludzki, istnieje możliwośćpozyskania środków finansowych na
dział'ania związane z rozwojem zasobów ludzkich. W ramach Po KL

Priorytet VII _

Promocja integracji społecznej,ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt systemowy
pn. ,,BądŹ aktywny - wybierz przyszłość,'
który realizowany będzie w latach 2012 - 2014.
Wytyczne

określające ,,Zasady przygotowania,

rea|izacji

t

roz|tczania projektów

systemowych oPS, PCPR oraz RoPS w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013'' przewidują m. in' wykorzystanie programów aktywnościlokalnej jako narzędzia
rea|izacji projektów systemowych, po akceptacji programów przezradę gminy lub powiatu.
Przyjęcie do rea|izacjiprzez Radę Gminy Programu AktywnościLokalnej jest jednym
z waruŃów pozyskaniaprzez gminę środkowfinansowych na realizację dział'ańw zakresie
integracji społecznejrealizowanej poprzez PAL.
Wobec powyzszego podjęcie przedmiotowejuchwałyjest zasadne.

