
        

Uchwała Nr VII/26/11 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 30 marca 2011r 

 

w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na rok 2011  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) oraz  art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r, Nr 175, poz. 1362 z późń. zm.) Rada Gminy Ostróda 

uchwala, co następuje: 

 

§1 
 

Kieruje się do wdrożenia Program Aktywności Lokalnej na 2011 rok realizowany w ramach 

projektu systemowego pn. „W stronę słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej w 

Gminie Ostróda”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 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 

Andrzej Wiczkowski 
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Załącznik do uchwały 

Nr VII/26/11 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 30 marca 2011r, 

 WSTĘP  

Program aktywności lokalnej dla Gminy Ostróda jest odpowiedzią na cel, jaki został 

nakreślony w Strategii Lizbońskiej dotyczący spójności społecznej i realizujący się w 

kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze „konieczne staje się, więc 

inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi i w budowanie 

związków między nimi, w ich wzajemne zaufanie i zaangażowanie w sprawy wspólnoty, a więc to, 

co jest na równi z kapitałem finansowym podstawą rozwoju lokalnego. Poczucie tożsamości, 

przynależności i zaangażowania na rzecz małej ojczyzny jest podstawą świadomego 

obywatelstwa.”
1
 

Program aktywności lokalnej realizowany jest w ramach projektu systemowego „W stronę 

słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda”. Beneficjentami 

projektu, czyli jednostkami realizującymi projekt w Działaniu 7.1. Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji w Poddziałaniu 7.1.1 są gminne jednostki organizacyjne – ośrodki pomocy 

społecznej.  

Program aktywności lokalnej jest narzędziem rozwoju form aktywnej integracji, służącym 

aktywizacji społecznej i rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej poprzez prowadzenie 

działań aktywizacyjnych adresowanych do osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem i 

marginalizacją społeczną. 

W realizacji programów aktywności lokalnej stosuje się zestaw instrumentów o charakterze 

aktywizacyjnym takich jak: instrumenty aktywizacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i 

zdrowotnej  mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do 

ich integracji ze społeczeństwem. 

 

                                            
1
 Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2007-2013, Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej 
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I. NAWIĄZANIE DO DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH  

Program aktywności lokalnej stanowi uzupełnienie „Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy Ostróda na lata 2006 - 2015. Ponadto przyjęte w 

Programie aktywności lokalnej koncepcje są zgodne z założeniami zawartymi w 

ogólnopolskich dokumentach strategicznych, takich jak m.in.: 

 USTAWĄ Z DNIA 12 MARCA 2004 R. O POMOCY SPOŁECZNEJ  

(art. 3 pkt. 2), który brzmi: „Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o 

których mowa w art.2 ust.1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego 

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.” 

 NARODOWĄ STRATEGIĄ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA POLSKI  

Celem prac nad w/w strategią jest pomoc w procesie włączenia się Polski w realizację 

drugiego z celów Strategii Lizbońskiej UE stawiającego na modernizację europejskiego 

modelu socjalnego,  inwestowanie w ludzi oraz zwalczanie wykluczenia społecznego. 

Założeniem niniejszej strategii jest: „wspieranie integracji społecznej, aby uniknąć 

pojawienia się trwale zmarginalizowanej klasy ludzi niezdolnych do funkcjonowania w 

społeczeństwie” / str.10 / 

Cel ten ma być osiągnięty przez: „zachęcanie wszystkich obywateli do społecznej 

odpowiedzialności i aktywnego zaangażowania w walce przeciw społecznemu 

wykluczeniu” /str. 11/. „Promowanie i motywowanie do działania przez same osoby 

zagrożone wykluczeniem lub wykluczone. Promowanie i motywowanie do pracy 

społecznej na rzecz integracji swego środowiska, pomocy osobom zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym oraz samopomocy.” / str. 64  

 STRATEGIĄ ROZWOJU KRAJU NA LATA 2007 – 2015 

Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: 

poszczególnych obywateli i rodzin poprzez realizację priorytetów takich jak m.in.: 

wspieranie inicjatyw lokalnych, aktywizacja społeczności lokalnych, rozwój szans dzieci i 

młodzieży wiejskiej, wzrost zatrudnienia i podniesienie jakości życia. 

 STRATEGIĄ POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 – 2013, MINISTERSTWA 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Celami Strategii Polityki Społecznej rządu w latach 2007 – 2013 jest „ zbudowanie 

zintegrowanego systemu polityki państwa prowadzącej do ułatwienia wszystkim 

obywatelom równego dostępu do praw społecznych, poprawy warunków powstawania i 

funkcjonowania rodzin oraz wsparcia grup i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

przy zapewnieniu demokratycznego współuczestnictwa obywateli.” /str. 21/. 

Cele te będą realizowane poprzez: „ kształtowanie świadomości obywatelskiej; promocję 

działań prospołecznych (wolontariatu, filantropii); wspieranie inicjatyw lokalnych, jako 

formy skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych; aktywizację wspólnot na rzecz 

uczestnictwa w życiu publicznym; wspieranie samopomocowych form rozwiązywania 

problemów społecznych.” /str. 38-39/ 

 PROGRAMEM OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI NARODOWE STRATEGICZNE 

RAMY ODNIESIENIA 2007–2013 

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej do osiągnięcia 

tego celu przyczyni się realizacja celów strategicznych do których należą m.in.: 
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podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 

 STRATEGIĄ ROZWOJU SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA 

WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO DO 2020 ROKU 

Priorytet 2 otwarte społeczeństwo, cel strategiczny - wzrost aktywności społecznej, cel 

operacyjny - zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego sprzyjającego integracji oraz 

zapobieganiu wykluczeniu społecznemu. 

 STRATEGIĄ POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – 

MAZURSKIEGO DO 2015 ROKU  

Cel główny strategii: Pomoc społeczna sprawnym i skutecznym elementem systemu 

wsparcia społecznego mieszkańców Warmii i Mazur. Główne obszary strategii: kryzys 

rodziny, marginalizacja grup społecznych, długotrwałe bezrobocie, wykorzystanie 

potencjału partnerów społecznych, kształtowanie świadomości w sferze pomocy 

społecznej. 

 LOKALNYM PROGRAMEM OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W GMINIE 

OSTRÓDA NA LATA 2009 – 2015  

Program skierowany jest na poprawę funkcjonowania i wzmocnienie stabilności rodzin.  
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II. CELE ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 

1. Cele główne 

a) pobudzenie i zwiększenie aktywności życiowej, społecznej i zawodowej grupy 

docelowej którą stanowi młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodząca ze 

środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

b) zainicjowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju form aktywnej integracji oraz 

upowszechnienie i wsparcie pomocy społecznej,  

c) zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego,  

2. Cele szczegółowe  

a) aktywizacja społeczna i zawodowa grupy docelowej  poprzez przygotowanie do 

wejścia na rynek pracy,  

b) wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne siły,  

c) zmiana postaw na pro aktywne i wzrost aktywności społecznej,  

d) integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia,  

e) rozbudzenie zainteresowań. 

3. Efektywność programu będą określać rezultaty, przewiduje się uzyskanie rezultatów 

twardych i miękkich.  

1) Rezultaty twarde: w ramach Programu aktywności lokalnej młodzież ukończy udział w 

następujących zajęciach: 

a) warsztatach psychospołecznych prowadzonych przez doradcę zawodowego 

i psychologa, 

b) zajęciach z animatorem w celu pobudzenia i wspierania społecznej i kulturalnej 

aktywności młodzieży, 

c) warsztatach teatralnych i tanecznych, 

d) działania o charakterze środowiskowym,  

2) Rezultaty miękkie:  

a) nastąpi zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia, 

b) nastąpi wzrost aktywności – społeczno zawodowej dziewcząt i chłopców, 

c) młodzież posiądzie umiejętność organizacji i spędzania czasu wolnego,  

d) nastąpi wzrost poczucia odpowiedzialności oraz zwiększenie zaangażowania  

w wykonywane zadania.  

 

III. ADRESACI PROGRAMU AKTYWNEJ INTEGRACJI 

Uczestnikami Programu aktywności lokalnej będzie młodzież w wieku 15 – 25 lat - 22 

osoby pochodząca ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Grupa docelowa projektu zostanie zakwalifikowana do uczestnictwa w programie w drodze 

rekrutacji i selekcji przeprowadzonej przez pracowników socjalnych przy współpracy  

z Partnerem.  
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IV. OPIS PLANOWANZCH DZIAŁAŃ I METODY REALIZACJI 

1. warsztaty umiejętności psychospołecznych,  

2. zajęcia z animatorem: prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, 

3. warsztaty taneczne i teatralne w tym przygotowanie spektaklu, 

4. działania o charakterze środowiskowym, 

Zadaniem Programu jest pobudzenie aktywności, rozbudzenie zainteresowań, tworzenie 

i wyrównywanie szans rozwoju młodzieży z terenów wiejskich Gminy Ostróda. Realizacja 

programu w partnerstwie ma na celu promowanie i wspieranie projektów realizowanych w 

partnerstwie; promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i 

integrujących społeczność lokalną; tworzenie i promowanie pracy w partnerstwie; otwarcie 

instytucji samorządowych na współpracę z instytucjami pozarządowymi i lokalną 

społecznością. 

Program jest sprofilowany dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który 

dotychczas nie występował w ofercie ośrodka pomocy społecznej.  

V. CZAS TRWANIA PROGRAMU I HARMONOGRAM REALIZACJI 

POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ 

Program aktywności lokalnej charakteryzuje się trwałością i skutecznością rozwiązań, ma 

charakter długofalowy czas realizacji obejmuje okres maj – grudzień 2011 roku. 

Harmonogram realizacji poszczególnych zadań i działań w ramach programu przedstawia 

się następująco:  

 

Lp. 

 

Zadania/Działania 

 

Okres realizacji 2011 rok 

 V VI VII VIII IX X XI XII 

I. Rekrutacja grupy docelowej         

II Praca animatora         

III. Warsztaty umiejętności 

psychospołecznych 
        

IV. Warsztaty taneczne i teatralne         

V. Działania o charakterze środowiskowym          

VI. Monitoring i ewaluacja programu         
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VI. SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMU 

Wskazane w Programie aktywności lokalnej działania, które będą realizowane kontekście 

wykorzystania funduszy z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 w ramach projektów 

systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 przewidzianych 

dla Ośrodków Pomocy Społecznej, w obszarze Priorytetu VII Promocja integracji 

społecznej Działania 7.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,  Poddziałania 7.1.1 

rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej stanowią 

podstawę do konstruowania montażu finansowego oraz przygotowania aplikacji o wsparcie 

finansowe wskazanych działań. 

VII. PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH 

CZĘŚCI SKŁADOWYCH PROGRAMU  

Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu aktywności lokalnej jest Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie. Działania w zakresie aktywnej integracji 

przewidziane w programie będą realizowane w partnerstwie relacji – co oznacza wspólną 

realizację zadania przez beneficjenta (ośrodek pomocy społecznej) i Gminny Ośrodek Kultury.  

Działania w zakresie aktywnej integracji odnoszące się do Programu aktywności 

lokalnej realizowane w partnerstwie relacji prowadzone będą poprzez partnerstwo lokalne – 

stanowiące pisemne porozumienie partnerów.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie zawarł Porozumienie z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury w Samborowie dotyczące współpracy przy realizacji projektu systemowego 

„W stronę słońca - zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda”.  

Uzasadnienie realizacji 

Zgodnie z art. 17 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późń. zm.) do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 

integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.  

Uchwałą Nr LII/197/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2006 roku przyjęta 

została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ostróda do 2015 

roku, natomiast uchwałą Nr XXX/187/2009 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009 

roku przyjęty został Lokalny Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009-2015,.  

Zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy biorąc pod 

uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne 

programy pomocy społecznej.  

Zgodnie z art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późń. zm.) w ramach programu 

operacyjnego mogą być prowadzone projekty systemowe polegające na dofinansowaniu  

zadań określonych w odrębnych przepisach.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Priorytecie VII dotyczy promocji integracji 

społecznej. Celem tego priorytetu jest zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom 
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zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku 

pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez 

przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na  rynek pracy.  

Beneficjentem projektów systemowych w tym priorytecie jest ośrodek pomocy 

społecznej, który może realizować projekt poprzez zastosowanie narzędzi: kontraktu 

socjalnego i programu aktywności lokalnej. Program aktywności lokalnej stanowi część 

projektu systemowego „W stronę słońca zintegrowany program aktywizacji społecznej w 

Gminie Ostróda”  

Realizacja Programu aktywności lokalnej będzie sfinansowana ze środków na 

realizację projektu systemowego o wartości 241 012,23 zł (w tym 10,5% stanowią środki 

własne gminy – 25 306,600 zł) w ramach ustalonej alokacji przez Instytucję Pośredniczącą 

(Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) dla Gminy Ostróda na 2011 rok.  

Przyjęcie przez Radę Gminy Programu aktywności lokalnej stanowi jeden z etapów 

otrzymania środków finansowych przyznanych dla gminy w ramach ustalonej alokacji, 

które będą dostępne po złożeniu każdego roku wniosku i podpisaniu aneksu do wieloletniej 

umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  


