Uchwała Nr XXXII/197/09
Rady Gminy Ostróda
z dnia 12 maja 2009r.

w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na rok 2009.

Na podstawie art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r, Nr 115, poz. 728 z późń. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§1. Kieruje się do wdrożenia Program Aktywności Lokalnej na rok 2009 realizowany w ramach projektu systemowego pn. „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Roman Nowakowski














































PROGRAM  AKTYWNOŚCI  LOKALNEJ  -  SZYLDAK 2009

I. Program aktywności lokalnej

	1. W celu realizacji działań na rzecz aktywizacji społecznej                        i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności lokalnej, ośrodek pomocy społecznej, inna jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa może zainicjować partnerstwo lokalne, w celu realizacji programów aktywności lokalnej, zwanych dalej „programami”.
	2.  Program Aktywności Lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności. Oznacza to, że           w ramach programu można prowadzić działania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkających na pewnej przestrzeni, obejmującej obszar gminy: dzielnicy, osiedla, sołectwa, wsi. Może to być środowisko grupy zawodowej lub społecznej (np. niepełnosprawnych, osób wychodzących z placówek opiekuńczo -wychowawczych), mieszkańców bloku czy nawet kilku rodzin mieszkających w okolicy.



II. W ramach Programu Aktywności Lokalnej  zastosowane zostaną
	1. instrumenty aktywizacji społecznej;
	2. instrumenty aktywnej integracji;


III. W ramach Programu Aktywności Lokalnej zastosowano następujące instrumenty aktywnej integracji:
1. instrumenty aktywizacji zawodowej: warsztaty aktywizacyjne pod kątem zbadania możliwości i predyspozycji zawodowych – 30 godz.
2. instrumenty aktywizacji zdrowotnej: warsztaty psychologiczne „Umiejętności interpersonalne jako podstawa aktywności społecznej i przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym” - 20 godz.
3 instrumenty aktywizacji społecznej: usługi wspierające animację lokalną – zatrudnienie animatora lokalnego – 80 godz.
	

IV. Adresaci Programu Aktywności Lokalnej 
młodzież w wieku 15 – 25 lat z terenu  Gminy Ostróda pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
	Rekrutację młodzieży objętych PAL przeprowadzi partner tj. Szkoła 	Podstawowa w Szyldaku w porozumieniu z pracownikiem socjalnym 	GOPS Ostróda zgodnie z regulaminem rekrutacji.
Przy rekrutacji zachowanie będzie polityka równych szans.


V. Cel główny:
	Celem Programu Aktywności Lokalnej jest aktywizacja społeczna 	młodzieży.

VI. Cele szczegółowe:
1.	pobudzenie aktywności zawodowej młodzieży,
2.	tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju, samorealizacja młodego pokolenia,
3.	zwiększenie motywacji do aktywnego udziału w życiu publicznym,
4.	dostrzeganie walorów przyrodniczych swojego środowiska,
5.	kształtowanie umiejętności proekologicznych,
6.	kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

VII. Przewidywane rezultaty:


	MIEKKIE
1.	zwiększenie motywacji do działania,
2.	zwiększenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, kreatywność,
3.	nabycie umiejętności proekologicznych,
4.	dostrzeżenie walorów przyrodniczych najbliższego środowiska .
5.	wzmocnienie poczucia przynależności do danej społeczności,
6.	nabycie zachowań społecznie akceptowalnych
TWARDE

28 osób spotka się z doradcą zawodowym,
28 osób będzie uczestniczyć w warsztatach psychologicznych,
28 weźmie udział w warsztatach edukacyjnych przyrodniczo -ekologicznych,
28 osób będzie  brała udział w zagospodarowaniu placu rekreacyjnego
    

VIII. Ocena zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów.
Partnerem programu jest Szkoła Podstawowa w Szyldaku. Udostępni ona pomieszczenia wraz ze sprzętem do realizacji programu, pozyska specjalistów : animator lokalny, psycholog, doradca zawodowy, informatyk – czyli osoby, które gwarantują właściwe przeprowadzenie zaplanowanych działań zmierzających do osiągnięcia założonych rezultatów.. W działania aktywnie włączona zostanie rada sołecka wsi Szyldak i mieszkańcy tej miejscowości, którzy podejmą wspólne działania w zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego w miejscowości.

IX. Szczegółowy opis planowanych działań:
	Na potrzeby projektu zatrudniony zostanie animator społeczny, który przepracuje około 80 godzin z młodzieżą.
Osoba, która zna wybraną grupę młodzieży, zna jej potrzeby                       i zainteresowania. Animator zna również środowisko przyrodnicze, na co dzień aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska propagując wszelkiego rodzaju akcje związane z ochroną przyrody np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata itp. Animator lokalny będzie odpowiedzialny za wszelkiego typu działania o charakterze ekologicznym tj.:
1. warsztaty przyrodniczo - ekologiczne – 4 pięciogodzinne warsztaty terenowe
	2. spotkania z leśnikiem- 2 trzygodzinne spotkania 
	3. lekcja muzealna w Muzeum Przyrody w Olsztynie- 5 godzinne 	warsztaty w muzeum
4. zajęcia edukacyjne w Parku Krajobrazowym Wzgórz Dylewskich –            - 2  pięciogodzinne  wyjazdy warsztatowe do Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich
5.Sadzenie roślin na powstającym placu rekreacyjnym w Szyldaku – obsadzenie nowo powstającego terenu rekreacyjnego  roślinami ozdobnymi w miesiącach kwiecień – czerwiec.

		Nauczyciel z wykształceniem informatycznym poprowadzi zajęcia 	komputerowe, które będą miały na 	celu 	obróbkę zdjęć 	fotograficznych wykonanych w terenie, 	przygotowanie 	prezentacji 	multimedialnej oraz stworzenie kalendarzy 	na 2010 rok.

		Psycholog przeprowadzi warsztaty psychologiczne „Umiejętności 	interpersonalne jako podstawa aktywności społecznej i przeciwdziałaniu 	zachowaniom ryzykownym” - zajęcia będą obejmować 20 godzin pracy z 	młodzieżą w 2 grupach po 10 godzin na grupę.

		Doradca zawodowy przeprowadzi warsztaty aktywizacyjne pod 	kątem zbadania możliwości i predyspozycji zawodowych – warsztaty 	będą obejmować 30 godzin zegarowych pracy z młodzieżą w 2 grupach 	po 15 godzin na grupę.


X. Realizatorzy programu:
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie,
	Szkoła Podstawowa w Szyldaku - partner

XI. Uzasadnienie.
	Działania ujęte w projekcie przyczynią się do aktywizacji zawodowo – 	społecznej młodzieży. Po zakończeniu projektu uczestnicy będą mieli 	świadomość jakie możliwości daje im wykorzystanie walorów 	przyrodniczych i krajobrazowych w przyszłej pracy zarobkowej 	(turystyka, rekreacja, agroturystyka, gastronomia itp.). Zgodnie 
          z priorytetami rady sołeckiej odnośnie rozwoju wsi na najbliższe lata, w 	przyszłości ma powstać świetlica dla młodzieży. Obecnie na tym terenie 	powstaje plac rekreacyjny nad stawem w środku miejscowości. Spójne 	działania sołtysa, rady sołeckiej, mieszkańców i młodzieży biorącej udział 	w programie przyczynią się niewątpliwie do zmiany wizerunku 	miejscowości. Zazielenienie nowo powstającego placu rekreacyjnego 	uzmysłowi 	uczestnikom jak ważne są spójne działania mieszkańców w 	promowaniu 	regionu pod kątem pozyskiwania turystów. 	Niewątpliwie będzie to 	miejsce wypoczynku, rekreacji i integracji 	mieszkańców. W miesiącu czerwcu zaplanowany jest festyn integracyjny  	dla mieszkańców.


XII. Czas trwania.
Program będzie trwał od marca do lipca 2009 roku.

 Ewaluacja
Wskaźniki i rezultaty osiągania zamierzonych celów będą regularnie sprawdzane i poddawane ocenie.
Narzędziami będą ankiety oraz listy obecności.














XIV. Harmonogram programu:



ZADANIE


Ilość
III
IV
V
VI
VII
Spotkanie organizacyjne rozpoczynające udział w PAL
3 godz
x
-
-
-
-
Doradztwo zawodowe - warsztaty aktywizacyjne pod kątem zbadania możliwości i predyspozycji zawodowych  oraz  IPD
30 godz.
(15 godz. 
x 2 grupy)
-
x
x
x
-
Warsztaty psychologiczne „Umiejętności interpersonalne jako podstawa aktywności społecznej i przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym”
20 godz.
(10 godz. 
 x 2 grupy)
-
x
x
x
x
Zajęcia komputerowe związane z przygotowaniem kalendarza promującego walory turystyczne region
20 godz.
-
x
x
x
x
Warsztaty edukacyjne wyjazdowe w muzeum przyrody
6 godz
-
-
-
x
-
Warsztaty przyrodniczo -ekologiczne
4wyjazdy
(4 x 5 godz.)
-
x
x
x
x
warsztaty edukacyjne wyjazdowe w parku krajobrazowym
2 wyjazdy
(2 x 5 godz.)
-
-
x
x
-
Sadzenie roślin w ramach działań środowiskowych
3 x 5 godz.
-
x
x
x
-
Spotkanie podsumowujące PAL
3 godz.
-
-
-
-
x











XV. Budżet programu



Działanie
Koszt jednostkowy
Ilość
Koszt ogólny
Spotkanie organizacyjne
Materiały papierniczo-biurowe



Doradztwo zawodowe
- koszt umowa zlecenie 
- materiały papierniczo-biurowe do prowadzenie zajęć (bloki, kredki, długopisy itp.)
- papier xero 

70zł/godz
400 zł / komplet


15 zł/ryza

30
1


2

2100zł
300zł


30zł
Warsztaty psychologiczne
- koszt umowa usługa
-materiały papierniczo-biurowe do prowadzenie zajęć (bloki, kredki, długopisy itp.)
- papier xero 

100zł/godz
300 zł/komplet


15zł/ryza

20
1


2

2000zł
300zł


30zł
Zajęcia komputerowe
-koszt umowa zlecenie
-papier do zdjęć i kalendarzy
-papier xero
-materiały papierniczo-biurowe potrzebne do prowadzenia zajęć (płyty CD do zajęć)

60zł/godz
3000zł/komplet
15zł/ryza
300zł/komplet
1zł/szt

20
1
4
1
100

1200zł
2517zł
60zł
300zł
100zł
Warsztaty edukacyjne wyjazdowe w muzeum przyrody
- usługa transportowa
- usługa cateringowa
-bilety


600zł/wyjazd
23zł/obiad
200zł/warsztaty


1
28
1


600zł
644zł
200zł
Warsztaty przyrodniczo –ekologiczne
- usługa transportowa
-materiały do zajęć ekolog. (próbki odczynniki)
- lornetki
- materiały papierniczo-biurowe potrzebne do zajęć
- materiały edukacyjne dla uczestników  potrzebne do zajęć(książki, filmy edukacyjne)
-papier xero


400zł/wyjazd
600zł/szt

220zł/szt
600zł/komplet

1000zł/komplet


15 zł/ryza


4
2

4
1

1


4


1600zł
1200zł

880zł
600zł

1000zł


60zł
warsztaty edukacyjne wyjazdowe w parku krajobrazowym
-usługa transportowa


600zł/wyjazd


2


1200zł
Sadzenie roślin w ramach działań środowiskowych
-rośliny 
- materiały papierniczo-biurowe i ozdobne potrzebne na festyn promujący otwarcie placu rekreacyjnego


3500zł/komplet
700zł/komplet


1
1


3500zł
700zł
Spotkanie podsumowujące PAL
-materiały papierniczo-dekoracyjne
	usługa cateringowa

dyplomy

300zł/komplet
7zł/osoby
1,50/szt

1
28
50

300zł
196zł
75zł
Animator lokalny- Umowa zlecenie
40zł/godz
80
3200zł
Opiekun podczas warsztatów wyjazdowych- umowa zlecenie
40zł/godz
31
1240zł
Ubezpieczenie uczestników podczas warsztatów wyjazdowych
56zł/wyjazd
3
168zł
Koordynator lokalny- umowa zlecenie
45/godz
100
4500zł

Razem



30800,00zł




















