Uchwa a Nr 247/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie: przyj(cia Programu Aktywno+ci Lokalnej dla Gminy Opatówek na lata
2017- 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz dzie gminnym
/ Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ w zwi zku z art. 110 ust.10 Ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy spo"ecznej / Dz. U z 2016, poz. 930 ze zm./ Rada Miejska Gminy Opatówek
uchwala, co nast-puje:
§1
Przyjmuje si- Program Aktywno1ci Lokalnej dla Gminy Opatówek na lata 2017- 2020,
stanowi cy za" cznik nr 1 do niniejszej uchwa"y.
§2
Wykonanie Uchwa"y powierza si- Burmistrzowi Gminy Opatówek.
§3
Uchwa"a wchodzi w 7ycie z dniem podj-cia.

Za 1cznik nr 1 do Uchwa y Nr 247/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2017r.

Gmina Opatówek
Program Aktywno+ci Lokalnej
dla Gminy Opatówek na lata 2017-2020
WPROWADZENIE
Program Aktywno1ci Lokalnej wskazuje na problemy zwi zane z funkcjonowaniem
spo"eczno1ci lokalnych i grup spo"ecznych, wyznacza kierunki dzia"a: maj cych na celu
popraw- sytuacji w tym zakresie, okre1la mechanizmy wzmacniaj ce efektywno1; zmian.
Program zak"ada wspólne dzia"ania lokalnych podmiotów na rzecz uaktywnienie i pobudzenia
potencja"u grup oraz spo"eczno1ci lokalnych poprzez w" czenie ich w 7ycie spo"eczne.
Przedsi-wzi-cia w tym zakresie ukierunkowane s na organizowanie spo"eczno1ci lokalnych
poprzez edukacj- spo"eczn , inicjowanie grup samopomocowych zach-canie mieszka:ców do
udzia"u w lokalnych inicjatywach, promowanie dzia"a: wolontarystycznych, udost-pnianie
informacji o dost-pnych us"ugach, budowanie pozytywnych zwi zków mi-dzy cz"onkami
spo"eczno1ci.
Program Aktywno1ci Lokalnej dla Gminy Opatówek jest dokumentem inauguruj cym proces
programowych dzia"a: s"u7 cych kszta"towaniu warunków sprzyjaj cych powstawaniu wi-zi
spo"ecznych w1ród mieszka:ców z terenu Gminy Opatówek w my1l zasady, i7 „podstaw
spo"ecze:stwa obywatelskiego s obywatele” niezale7nie od p"ci, religii oraz stanu zdrowia.
Program ma ca celu kszta"towanie wi-zi spo"ecznych oraz budow- zintegrowanego
spo"ecze:stwa, w którym ka7da osoba, rodzina b-dzie mog"a realizowa; swoje plany
i aspiracje 7yciowe, a w trudnych sytuacjach b-dzie mog"a uzyska; pomoc i wsparcie ze
strony wspólnoty oraz dzia"aj cych w jej ramach instytucji i organizacji.
Program Aktywno1ci Lokalnej pozwala na realizacj- zadania, które nak"ada na O1rodek
Pomocy Spo"ecznej ustawa o pomocy spo"ecznej z dnia 12 marca 2004 roku, której art.3, ust.
2 stwierdza : ” zadaniem pomocy spo"ecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa
w art. 2 ust.1, przez podejmowanie dzia"a: zmierzaj cych do 7yciowego usamodzielnienia
osób i rodzin oraz ich integracji ze +rodowiskiem”.
Przeciwdzia"anie ubóstwu i wykluczeniu spo"ecznemu jest jednym z podstawowych celów
polityki spo"ecznej prowadzonej przez rz d we wspó"pracy z jednostkami samorz du
terytorialnego i organizacjami pozarz dowymi. Przeciwdzia"anie wykluczeniu spo"ecznemu
jest mo7liwe dzi-ki budowie systemu aktywnej integracji. Jednym z narz-dzi s"u7 cych
realizacji dzia"a: na rzecz aktywizacji spo"ecznej jest tworzenie i wdra7anie Programów
Aktywno1ci Lokalnej. Niniejszy dokument stanowi uzupe"nienie Gminnej Strategii Integracji
i Rozwi zywania Problemów Spo"ecznych Gminy Opatówek na lata 2011- 2020 uchwalonej
przez Rad- Gminy Opatówek. Przyj-te w Programie Aktywno1ci Lokalnej koncepcje zgodne
s z za"o7eniami zawartymi w ogólnopolskich dokumentach strategicznych. W tym m.in. z:
- Narodow Strategi Integracji Spo"ecznej dla Polski
- Strategia Wspierania Rozwoju Spo"ecznego 2020
-Krajowy Program Przeciwdzia"aniu Ubóstwu i Wykluczeniu Spo"ecznemu 2020
- Strategi Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r.
- Powiatow Strategi Rozwi zywania Problemów Spo"ecznych na lata 2014-2020
- Strategia Zrównowa7onego Rozwoju Gminy Opatówek
- Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
- Ustaw o pomocy spo"ecznej z 12 marca 2004 roku
Wykorzystanie kapita"u ludzkiego, zasobów, potencja"u, umiej-tno1ci i wiedzy, jak
dysponuj zarówno indywidualne osoby, ale tak7e spo"eczno1ci, jako ca"o1;, pozwoli na
wprowadzenie oczekiwanych zmian w otoczeniu. Umo7liwi wprowadzenie nowych

rozwi za: wskazanych i akceptowanych przez cz"onków spo"eczno1ci, których dany problem
dotyczy, co podniesie skuteczno1; i efektywno1; tych dzia"a:.
Program Aktywno1ci Lokalnej pozwoli na realizacj- dzia"a: umo7liwiaj cych udzielanie
indywidualnym osobom oraz ich rodzinom pomocy w odbudowywaniu i podtrzymywaniu
umiej-tno1ci uczestnictwa w 7yciu spo"eczno1ci lokalnej, w powrocie do pe"nienia ról
spo"ecznych w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy, w samoorganizowaniu sipodejmowaniu przez nich wspólnych inicjatyw i przedsi-wzi-; w zakresie aktywizacji
zawodowej i spo"ecznej. Kluczowym wyzwaniem jest przeciwdzia"anie zjawisku
wykluczenia spo"ecznego poszczególnych osób i grup spo"ecznych. Jest to zjawisko
szczególnie niepokoj ce, poniewa7 ze wzgl-du na sytuacj- spo"eczno- ekonomiczn zagra7a
wielu osobom i grupom, w tym min: osobom d"ugotrwale bezrobotnym, niepe"nosprawnym,
rodzinom niezaradnym 7yciowo, rodzinom dysfunkcyjnym, matkom samotnie
wychowuj cym dzieci, osobom bezdomnym, uzale7nionym, opuszczaj cym zak"ady karne
i placówki penitencjarne, dzieciom i m"odzie7y ze 1rodowisk zaniedbanych wychowawczo
itp.
Priorytetowe dzia"ania przeciwdzia"aj ce wykluczeniu spo"ecznemu zgodnie z w/w
dokumentami powinny by; ukierunkowane na :
- ograniczenie obszarów skrajnego ubóstwa
- rozbudowanie 1wiadcze: wspieraj cych aktywno1;
- promocj- dzia"a: prospo"ecznych
- wspieranie ró7nych form aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i spo"ecznej
mieszka:ców gminy, w szczególno1ci klientów pomocy spo"ecznej
- wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich
- zwi-kszenie aktywno1ci lokalnych instytucji i organizacji oraz podejmowanie przez nie
wspó"pracy
na rzecz rozwi zywania lokalnych problemów
- wspieranie rozwoju podmiotów gospodarki spo"ecznej
Rola "Programu Aktywno1ci Lokalnej dla Gminy Opatówek " w bie7 cej dzia"alno1ci
Gminnego O1rodka Pomocy Spo"ecznej w Opatówku wynika przede wszystkim z tego, 7e jest
on niezb-dnym narz-dziem prowadzenia nowoczesnej polityki spo"ecznej na szczeblu
lokalnym, a tym samym tworzy niezb-dn warto1; dodan wnioskodawcy realizuj cego
projekty w zakresie rozwoju form aktywnej integracji za pomoc programu aktywno1ci
lokalnej lub w ramach innych programów.
Program Aktywno1ci Lokalnej dla Gminy Opatówek jest dokumentem niezb-dnym do
realizacji projektów przez Gminny O1rodek Pomocy Spo"ecznej.
CEL G7ÓWNY PROGRAMU
Program Aktywno1ci Lokalnej jest odpowiedzi na potrzeb- wzmacniania spo"eczno1ci
lokalnej i grup spo"ecznych oraz wspierania ich aktywno1ci w kierunku pokonywania sytuacji
trudnych. Za"o7enia niniejszego programu wynikaj z analizy problemów spo"ecznych
wyst-puj cych na terenie gminy Opatówek ale tak7e stanowi uzupe"nienie Strategii
Integracji i Rozwi zywania Problemów Spo"ecznych Gminy Opatówek na lata 2011-2020.
Celem nadrz-dnym Programu Aktywno1ci Lokalnej jest realizowanie polityki integracji
spo"ecznej poprzez aktywizowanie lokalnej spo"eczno1ci Gminy Opatówek ze szczególnym
uwzgl-dnieniem 1rodowisk zagro7onych wykluczeniem spo"ecznym i tym samym
przeciwdzia"anie zjawisku wykluczenia spo"ecznego.
CELE SZCZEGÓ7OWE
1.
2.
3.
4.

Aktywna integracja osób zagro7onych wykluczeniem spo"ecznym i ich otoczenia
Wsparcie postaw obywatelskich poprzez zwi-kszenie kompetencji spo"ecznych
Zmniejszenie obszarów wykluczenia spo"ecznego
Wypracowanie modelu dzia"a: 1rodowiskowych opartych na wspó"dzia"aniu ró7nych
Instytucji i organizacji oraz mieszka:ców Gminy Opatówek
5. Poprawa funkcjonowania osób zagro7onych wykluczeniem spo"ecznym

6. Prowadzenie dzia"a: o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizuj cym
i integracyjnym
7. Zwi-kszenie aktywno1ci osób bezrobotnych, nieaktywnych klientów pomocy
spo"ecznej, w tym m"odzie7y oraz ich 1wiadomo1ci obywatelskiej
8. Zwi-kszenie kompetencji spo"ecznych i zawodowych osób bezrobotnych,
nieaktywnych klientów pomocy spo"ecznej ,pozostaj cych poza rynkiem pracy
9. Wsparcie i promowanie postaw prospo"ecznych
10. Promocja zdrowego stylu 7ycia oraz zapobieganie uzale7nieniom w1ród mieszka:ców
gminy
11. Promocja instytucji i organizacji spo"ecznych dzia"aj cych w obszarach kultury,
edukacji, sportu i rekreacji
12. Integracja spo"eczna mieszka:ców gminy, rozwój aktywnych form sp-dzania czasu
wolnego przez dzieci, m"odzie7, doros"ych oraz seniorów -zagro7onych wykluczeniem
spo"ecznym
13. Rozwój osobistych umiej-tno1ci, zdolno1ci i poziomu wiedzy umo7liwiaj cy
wszechstronny rozwój cz"owieka niezale7nie od wieku, p"ci, stanu zdrowia, sytuacji
rodzinnej, ekonomicznej i zawodowej
14. Promocja dzia"a: prospo"ecznych, edukacja oraz dost-p do informacji
o uprawnieniach
KIERUNKI DZIA7A<
Cele Programu Aktywno1ci Lokalnej realizowane b-d poprzez podejmowanie niniejszych
dzia"a::
1. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizuj cych i integruj cych
osoby zagro7one wykluczeniem spo"ecznym ze spo"eczno1ci lokaln .
2. Promowanie i wspieranie projektów realizowanych w partnerstwie.
3. Aktywizacja, integracja i wykorzystywanie potencja"u osób zagro7onych
wykluczeniem spo"ecznym w 1rodowisku lokalnym- promocja dzia"a: wspieraj cych
wi-zi ze spo"eczno1ci lokaln .
4. Promowanie zasad pomocniczo1ci, partycypacji i postaw humanitarnych.
5. Inne, wynikaj ce z aktualnych potrzeb i zgodnie z celami Programu Aktywno1ci
Lokalnej.
W ramach Programu realizowane b-d nast-puj ce dzia"ania:
1. Rozpoznanie 1rodowiska lokalnego za pomoc bada: i analiz:
-za pomoc prowadzonych obserwacji, wywiadów 1rodowiskowych dokonana zostanie
analiza 1rodowiska lokalnego.
2. Rozwijanie komunikacji spo"ecznej i integracji w 1rodowisku:
- dzia"ania prowadzone w ramach Programu Aktywno1ci Lokalnej dotyczy; b-d :
-Aktywizacji edukacyjnej, zwi zanej ze zdobywaniem nowych kompetencji
i umiej-tno1ci u"atwiaj cych aktywizacj- zawodow osób zagro7onych wykluczeniem
spo"ecznym
-Aktywizacji spo"ecznej realizowanej poprzez organizacj- i finansowanie poradnictwa
i wsparcia indywidualnego/ grupowego w zakresie podniesienia kompetencji
7yciowych
-Organizacja wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych dla osób zagro7onych
wykluczeniem spo"ecznym
3.Aktywizacja i mobilizacja mieszka:ców do rozwi zywania grupowych
i 1rodowiskowych problemów:
- prowadzenie nieformalnej edukacji doros"ych i m"odzie7y z wykorzystaniem
tradycyjnych oraz innowacyjnych metod edukacji, informacji oraz pracy socjalnej
4.Specjalistyczne wsparcie dla osób zagro7onych wykluczeniem spo"ecznym
potrzebuj cych pomocy i doradztwa
5.Rozwijanie komunikacji spo"ecznej w 1rodowisku / edukacja spo"eczna i obywatelska,
w tym organizowanie spotka: , konsultacji, dzia"a: edukacyjnych oraz integruj cych

6.Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizuj cych
7.Wspó"dzia"anie instytucji samorz dowych z instytucjami pozarz dowymi i lokaln
spo"eczno1ci
8.Budowanie i wspieranie partnerstw lokalnych oraz promowanie pracy w partnerstwie
9.Edukowanie, informowanie poprzez organizacj- warsztatów, wyk"adów, prelekcji
i rozpowszechnianie materia"ów informacyjnych
10.Wspieranie lokalnych inicjatyw i lokalnych liderów
11.Organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji spo"ecznej i obywatelskiej,
wolontariatu, grup samopomocowych, edukacyjnych i innych
12. Poszukiwanie alternatywnych 1rodków na finansowanie lokalnych inicjatyw z innych
Fróde" ni7 dochody gminy
13.Aktywizacja, integracja i wykorzystanie potencja"u osób starszych w 1rodowisku
lokalnym - promocja dzia"a: wspieraj cych wi-zi pokoleniowe
14. Organizowanie i inspirowanie udzia"u mieszka:ców w imprezach i spotkaniach
o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturowym, sportowym, profilaktycznym,
ekologicznym i turystycznym
15. Inne dzia"ania wynikaj ce z aktualnych potrzeb i zgodno1ci z celami Programu
Program ma charakter otwarty i w ka7dym roku na podstawie analizy potrzeb i problemów
wyst-puj cych w 1rodowisku lokalnym b-d uruchamiane podprogramy skierowane do
konkretnych grup spo"ecznych lub spo"eczno1ci lokalnych
MIEJSCE I CZAS REALIZACJI PROGRAMU
1. Program realizowany b-dzie na terenie gminy Opatówek
2. Czas realizacji programu: lata 2017-2020
ZA7O>ENIA PROGRAMU
1. Otwarto1; instytucji publicznych na potrzeby 1rodowiska lokalnego
2. Wykorzystanie zasobów instytucjonalnych i spo"ecznych
3. Anga7owanie i aktywizacja lokalnej spo"eczno1ci
4. Kierowanie dzia"a: w pierwszej kolejno1ci do osób i grup wykluczonych i
zagro7onych wykluczeniem spo"ecznym oraz ich otoczenia
ODBIORCY PROGRAMU
Program Aktywno1ci Lokalnej skierowany jest do mieszka:ców Gminy Opatówek, w tym
w szczególno1ci do:
1. Cz"onków spo"eczno1ci lokalnej
2. Osób bezrobotnych, nieaktywnych klientów pomocy spo"ecznej
3. Grup i osób wykluczonych i zagro7onych wykluczeniem spo"ecznym,
w szczególno1ci w wieku aktywno1ci zawodowej / 15-64 lata/
4. Cz"onków rodzin bezrobotnych, nieaktywnych klientów pomocy spo"ecznej
5. Otoczenia osób wykluczonych i zagro7onych wykluczeniem spo"ecznym
6. Innych grup i 1rodowisk funkcjonuj cych na terenie gminy, zgodnie z diagnoz
spo"eczn i rozeznaniem potrzeb np. osoby niepe"nosprawne, m"odzie7, seniorzy
UZASADNIENIE REALIZACJI PROGRAMU
Program Aktywno1ci Lokalnej jest odpowiedzi na potrzeb- wzmocnienia
spo"eczno1ci lokalnej i grup samopomocowych oraz wspierania ich aktywno1ci w kierunku
pokonywania sytuacji trudnych. Program Aktywno1ci Lokalnej, jako narz-dzie do realizacji
powy7szego za"o7enia zak"ada wspólne dzia"ania lokalnych podmiotów na rzecz
uaktywnienia i pobudzenia potencja"u grup oraz spo"eczno1ci l0okalnych, a tak7e ich

w" czenia w 7ycie spo"eczne, w tym powrót na rynek pracy. Za"o7enia niniejszego programu
wynikaj z analizy problemów spo"ecznych wyst-puj cych na terenie Gminy Opatówek.
REALIZATORZY PROGRAMU
Realizatorami zada: programu jest Gminny O1rodek Pomocy Spo"ecznej w Opatówku,
jednak za"o7enia Programu Aktywno1ci Lokalnej w Gminie Opatówek powinny realizowa;
wszystkie podmioty, które w ramach swoich kompetencji posiadaj mo7liwo1ci wspierania
inicjatyw spo"ecznych, tworzenia poczucia przynale7no1ci do danego miejsca i lokalnej grupy
oraz mobilizowania i wspierania rozwoju jednostki, grupy i spo"eczno1ci lokalnej.
Potencjalni Partnerzy ustalani w zale7no1ci od rodzaju wdra7anego PAL:
1 Burmistrz Gminy
2.Rada Miejska Gminy
3.W"a1ciwe referaty, sekcje i stanowiska w Urz-dzie Miejskim Gminy Opatówek
4.Gminny O1rodek Kultury w Opatówku
5.Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku
6.Policja
7.Ochotnicze Stra7e Po7arne
8.Szko"y i przedszkola
9.Organizacje pozarz dowe, zwi zki, stowarzyszenia, fundacje, ko"a gospody: wiejskich
itp.
10. Parafie i dzia"aj ce przy nich zespo"y i grupy
11.Spo"eczno1; lokalna
12.Przedsi-biorcy lokalni, zak"ady pracy
13. Media lokalne
14. Inne instytucje dzia"aj ce w 1rodowisku
METODY PRACY WYKORZYSTANE DO REALIZACJI PROGRAMU
W ramach programu Aktywno1ci Lokalnej przewiduje si- nast-puj ce metody pracy:
1. Grodowiskowa praca socjalna, w ramach programu aktywno1ci lokalnej jest
dzia"aniem realizowanym przez pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub inn osob-,
maj cym na celu pomoc osobom i rodzinom w 1rodowisku we wzmocnieniu lub
odzyskaniu zdolno1ci do funkcjonowania w spo"ecze:stwie poprzez pe"nienie
odpowiednich ról spo"ecznych oraz tworzenie warunków sprzyjaj cych temu celowi
2. Instrumenty aktywnej integracji, to szereg instrumentów aktywizuj cych z zakresu
aktywno1ci zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i spo"ecznej, o których mowa w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
3. Dzia"ania o charakterze 1rodowiskowym, to inicjatywy integruj ce obejmuj ce mi-dzy
innymi wsparcie dzia"a: indywidualnych oraz programów 1rodowiskowych np. spotkania
z grupami docelowymi, badania, analizy, edukacj- spo"eczn i obywatelsk , konsultacje,
organizowanie i inspirowanie do udzia"u mieszka:ców w imprezach i spotkaniach
w szczególno1ci dzia"ania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturowym,
sportowym, ekologicznym i turystycznym
4. Aktywizowanie spo"eczno1ci lokalnych, tworzenie poczucia przynale7no1ci do danego
miejsca i lokalnej grupy oraz mobilizowanie, o7ywianie i wspieranie rozwoju spo"eczno1ci
lokalnej
ZIDENTYFIKOWANE ZASOBY
1.Znajomo1; potrzeb i problemów spo"ecznych poprzedzona dokonywaniem bie7 cej analizy
i oceny zjawisk oraz procesów spo"ecznych
2.Profesjonalny i wykwalifikowany zespó" pracowników socjalnych i asystentów rodziny
3.Ch-; wspó"pracy ze strony instytucji i organizacji pozarz dowych
Za realizacj- Programu Aktywno1ci Lokalnej odpowiedzialny jest Gminny O1rodek Pomocy
Spo"ecznej w Opatówku. Do realizacji programu w miar- potrzeb zaanga7owani zostan

pracownicy socjalni , asystenci rodziny oraz pracownicy administracyjni zatrudnieni
w Gminnym O1rodku Pomocy Spo"ecznej w Opatówku. Poszczególne dzia"ania
podejmowane w Programie Aktywno1ci Lokalnej b-d realizowane w ramach zada:
okre1lonych w projektach.
PRZEWIDYWANE EFEKTY/REZULTATY DZIA7A<
W wyniku realizacji Programu Aktywno1ci Lokalnej przewiduje si- uzyska; nast-puj ce
efekty/rezultaty:
1. Integracja spo"eczno1ci lokalnej i grup spo"ecznych oraz zwi-kszenie ich aktywno1ci
2. Zdiagnozowanie potrzeb i problemów spo"eczno1ci lokalnych oraz grup, w szczególno1ci
zagro7onych wykluczeniem spo"ecznym
3. Sta"y monitoring potrzeb 1rodowiska spo"ecznego oraz planowanie i realizowanie zada:
w odpowiedzi na realne potrzeby mieszka:ców
4. Skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie istniej cych zasobów
5.Wzrost poczucia przynale7no1ci do spo"eczno1ci lokalnej i odpowiedzialno1ci za procesy
w niej zachodz ce
6.Wzrost inicjatyw podejmowanych na rzecz spo"eczno1ci lokalnej, równie7 realizowanych
w partnerstwach
7.Wzrost oraz poprawa przep"ywu, dost-pu do informacji oraz wiedzy niezb-dnej dla
prawid"owego funkcjonowania dla spo"eczno1ci lokalnych
8. Wzrost zaanga7owania organizacji lokalnych w zakresie podejmowania dzia"a:
1rodowiskowych
9. Podwy7szenie jako1ci realizowanych dzia"a: 1rodowiskowych oraz inicjowanie nowych
form i metod pracy
10.Realizacja projektów inicjowanych i wspó"organizowanych przez lokalne spo"eczno1ci
11. Poprawa funkcjonowania osób wykluczonych spo"ecznie oraz ich aktywizacja
12.Poprawa jako1ci 7ycia mieszka:ców Gminy Opatówek
13.Wzrost kompetencji i aktywno1ci mieszka:ców oraz poziomu ich zaanga7owania w 7ycie
spo"eczne
14.Wzrost zaanga7owania organizacji pozarz dowych w zakresie podejmowania dzia"a:
1rodowiskowych
BRÓD7A FINANSOWANIA PROGRAMU
1. Grodki unijne- Program Operacyjny Kapita" Ludzki
2. Grodki w"asne gminy zabezpieczone w bud7ecie Gminnego O1rodka Pomocy
Spo"ecznej w Opatówku
3. Z dotacji
4. Ze Fróde" zewn-trznych w tym 1rodków funduszy strukturalnych w ramach nowego
programu finansowania na lata 2014-2020
5. Grodki w"asne podmiotów zaanga7owanych w dzia"ania w ramach poszczególnych
podprogramów aktywno1ci lokalnej
6. Grodki z innych Fróde" zewn-trznych, w tym darowizny i sponsoring
MONITORING I EWALUACJA
Monitoring przeprowadzany b-dzie na bie7 co przez realizatorów poszczególnych
podprogramów aktywno1ci lokalnej, które b-d realizowane na rzecz konkretnych grup
spo"ecznych lub spo"eczno1ci lokalnych.
Po zako:czeniu realizacji Programu Aktywno1ci Lokalnej zostanie przygotowany raport
ko:cowy podsumowuj cy ca"o1; podejmowanych dzia"a:.

Uzasadnienie
do Uchwa y Nr 247/17
Rady Miejskiej Gminy Opatówek
z dnia 15 lutego 2017r.
w sprawie: przyj(cia Programu Aktywno+ci Lokalnej dla Gminy Opatówek na lata
2017- 2020
Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo"ecznej do
zada: w"asnych gminy o charakterze obowi zkowym nale7y opracowanie i realizacja gminnej
strategii rozwi zywania problemów spo"ecznych ze szczególnym uwzgl-dnieniem
programów pomocy spo"ecznej, profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych
i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Zgodnie z art. 110 ust.10 Ustawy o pomocy spo"ecznej "Rada Gminy bior c pod uwagpotrzeby w zakresie pomocy spo"ecznej opracowuje i kieruje do wdro7enia lokalne programy
pomocy spo"ecznej".
Za"o7enia niniejszego Programu Aktywno1ci Lokalnej wynikaj z analizy problemów
spo"ecznych wyst-puj cych na terenie Gminy Opatówek, jak równie7 stanowi uzupe"nienie
Strategii Rozwi zywania Problemów Spo"ecznych dla Gminy Opatówek na lata 2011- 2020.
Program Aktywno1ci Lokalnej skierowany jest do osób w ramach konkretnego 1rodowiska
lub cz"onków danej spo"eczno1ci. Oznacza to, 7e w ramach programu no7na prowadzi;
dzia"ania aktywizacyjne adresowane do osób mieszkaj cych w pewnej przestrzeni,
obejmuj cej obszar gminy, so"ectwa, wsi. Mo7e to by; 1rodowisko grupy zawodowej lub
spo"ecznej. Celem Programu Aktywno1ci Lokalnej jest pomoc jednostkom oraz otoczeniu
tych jednostek zagro7onych wykluczeniem spo"ecznym. Program ma wdra7a; dzia"ania
w grupie, która z kolei ma si- wspiera;, uczy;, wymienia; do1wiadczenia, podejmowa;
dzia"ania dla wspólnego dobra.
Programy Aktywno1ci Lokalnej s obligatoryjne powi zane z dzia"aniami rewitalizacji
i realizowane s poprzez us"ugi aktywnej integracji, w tym prac- socjaln ze spo"eczno1ci
lokaln , animacj- lokaln oraz organizowanie spo"eczno1ci lokalnej. Realizacja Programów
Aktywno1ci Lokalnej obligatoryjnie przewiduje wsparcie dla osób i rodzin zagro7onych
ubóstwem lub wykluczeniem spo"ecznym oraz 1rodowisk lub lokalnych spo"eczno1ci
zagro7onych ubóstwem lub wykluczeniem spo"ecznym w zwi zku z rewitalizacj obszarów
zdegradowanych,, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Celem realizacji dzia"a: rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych niezb-dne jest
wprowadzenie niniejszego Programu Aktywno1ci Lokalnej.
W zwi zku z powy7szym podj-cie Uchwa"y jest zasadne.

