UCHWAŁA NR XIV/100/16
RADY GMINY DZIADKOWICE
z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie Programu Aktywności Lokalnej Gminy Dziadkowice na lata 2017 - 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446, poz. 1579) oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
930, poz. 1583) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Aktywności Lokalnej Gminy Dziadkowice na lata 2017 - 2020
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady
Teresa Wasilewska
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Uzasadnienie
Podstawą prawną Programu Aktywności Lokalnej (PAL) jest art. 110 ust. 10 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), zgodnie z którym Rada Gminy, biorąc pod uwagę
potrzeby w zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy
społecznej.
PAL jako metoda pracy zyskuje na popularności i znaczeniu w działaniach jednostek pomocy społecznej.
Służy inicjowaniu aktywności lokalnej ukierunkowanej na samoorganizowanie się w celu rozwiązywania
konkretnych problemów występujących w środowisku lokalnym. Jest odpowiedzią na potrzebę prowadzenia
zarówno pracy indywidualnej z rodziną czy jednostką, prowadzenia grupowych form pracy socjalnej, jak i pracy
z całą społecznością.
PAL jest ważnym narzędziem przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego. Wykluczenie społeczne
ma charakter wielowymiarowy i oznacza brak możliwości uczestniczenia w życiu gospodarczym, politycznym,
kulturowym wspólnoty, z powodu braku dostępu do zasobów, dóbr i instytucji, ograniczenia praw społecznych
czy deprywację potrzeb. W ramach Programu realizowana będzie praca z osobami indywidualnymi, rodzinami,
grupami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Poprawa sytuacji beneficjentów wymaga od nich jednak
zaangażowania oraz współpracy w celu ujawnienia i wykorzystania tkwiącego w nich potencjału. Działania w
ramach PAL pozwolą także poprawić warunki dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przyczynią się
do wzmocnienia spójności społecznej w gminie.
Założenia niniejszego Programu wynikają z analizy problemów społecznych występujących na terenie gminy
Dziadkowice, a przyjęte w nim koncepcje są zgodne z założeniami zawartymi w dokumentach krajowych,
regionalnych oraz lokalnych, w szczególności takich jak:
·Strategia Rozwoju Kraju 2020,
·Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej
integracji,
·Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020,
·Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2020,
·Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w
województwie podlaskim na lata 2014-2018,
·Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w województwie podlaskim na
lata 2014-2018,
·Program na rzecz osób starszych w województwie podlaskim na lata 2016-2020,
·Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
·Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
·Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 - sporządzona przez LGD „Tygiel Doliny Bugu”,
·„Przedsiębiorczy i przyjazny powiat siemiatycki” - Strategia Rozwoju do 2020 roku,
·Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Siemiatyckim na lata 2011-2020,
·Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Dziadkowice na lata 2015-2020,
·Gminna
2012- 2020,

Strategia

Integracji

i

Rozwiązywania

Problemów

Społecznych

na

lata

·Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy
Dziadkowice na lata 2012-2016.
Program został opracowany wspólnie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach oraz
Stowarzyszenie „Centrum na Wschodzie” z siedzibą w Osmoli.
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I. PROBLEMY SPOŁECZNE
1.1 Analiza danych statystycznych
1.1.1 Demografia
W ciągu 10 lat (2004-2014) z gminy Dziadkowice ubyło 6% mieszkańców, podobnie jak w całym
powiecie siemiatyckim (-5%), ale więcej niż w województwie podlaskim (-1%). Pomimo, że kobiety
przeciętnie żyją dłużej, spada ich udział w ogólnej liczbie mieszkańców gminy - w 2004 r. stanowiły 50%
ogółu, zaś 10 lat później niespełna 49%. Zjawisko to wynika z ruchów migracyjnych (wewnętrznych oraz
zagranicznych) – częściej wyjeżdżają właśnie kobiety. Zmiany w liczbie mieszkańców gminy w ostatnich
latach, w podziale na płeć i wiek, przedstawione są w Tabeli 1.
Tabela 1. Mieszkańcy gminy Dziadkowice w latach 2012-2014.
2012 r.
2 965

2013 r.
2 924

2014 r.
2 905

w tym:
kobiety
mężczyźni

1 451
1 514

1 433
1 491

1 417
1 488

dzieci do 14 lat
młodzież 15-29 lat
osoby 30-49 lat
osoby 50+
osoby 60+

442
677
784
1 062
678

420
667
769
1 068
689

415
637
776
1 077
713

liczba mieszkańców

Grupy wiekowe:

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, bdl.stat.gov.pl/BDL oraz USC Dziadkowice
Z kolei na Wykresie 1 pokazano jak zmieniała się liczebność poszczególnych grup wiekowych na przestrzeni
lat 2004-2014. Najwyższy liczebny spadek dotyczył najmłodszej grupy wiekowej, czyli osób do 14 roku życia.
Uwagę zwraca ponadto najstarsza grupa mieszkańców, którą na wykresie celowo ukazano w podziale na
krótsze, 5-letnie grupy wiekowe. W badanym okresie znacząco spadła bowiem liczebność grupy wiekowej 6580 lat (o 18%) oraz jej udział w stosunku do ogółu mieszkańców gminy (w 2004 r. stanowiła 14,2%, zaś w
2014 r. – 12,5%). Trend ten, o podobnym nasileniu dotyczy całego powiatu siemiatyckiego, nie jest zaś tak
wyraźny w przypadku woj. podlaskiego (ubyło 4%) i zupełnie nie dotyczy skali kraju – w Polsce nastąpił w tym
czasie wzrost liczebności tej grupy seniorów o 7%. Zjawisko spadku liczebności wspomnianej grupy wiekowej
w gminie Dziadkowice jest typowe dla terenów wiejskich i wynika z emigracji do miast osób wkraczających w
wiek emerytalny.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS, bdl.stat.gov.pl/BDL
Zmiany demograficzne dotyczą zarówno ujemnego przyrostu naturalnego (w ostatnich 10 latach jedynie w
2012 r. zanotowano więcej urodzeń niż zgonów), jak również ujemnego salda migracji. W wyniku ruchów
migracyjnych każdego roku per saldo ubywa średnio 26 mieszkańców gminy (niemal 1% ogółu).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS, bdl.stat.gov.pl/BDL
1.1.2 Rynek pracy
Gminę cechuje niewielki roczny przyrost nowych przedsiębiorstw, ponadto brak na jej terenie dużych
pracodawców, którzy zapewnialiby stabilne miejsca zatrudnienia. Liczebnie dominują pracodawcy z sektora
prywatnego (91%), jednakże są to głównie jednoosobowe działalności gospodarcze. Rocznie per saldo
pojawiają się na terenie gminy średnio 3 nowe jednoosobowe firmy. W 2014 r. najwięcej podmiotów
gospodarczych, podobnie zresztą jak w latach ubiegłych, działało w branży handlowej i naprawie pojazdów
(26), budownictwie (19, tendencja wzrostowa), przetwórstwie przemysłowym (10, tendencja wzrostowa),
rolnictwie/leśnictwie (9, tendencja spadkowa).
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Tabela 2. Pracodawcy na terenie gminy Dziadkowice (2012-2014)
2012 r.
podmioty
gospodarki
ogółem, w tym:
sektor publiczny ogółem
sektor prywatny ogółem
w tym jednoosobowa
gospodarcza

narodowej

działalność

2013 r.

2014 r.

100

103

107

10
90

10
93

10
97

69

72

75

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, bdl.stat.gov.pl/BDL
Stopa bezrobocia kształtuje się w ostatnich latach na poziomie około 4% i jest dużo niższa niż w powiecie i
województwie. Bezrobocie dotyczy głownie osób z niskim wykształceniem (podstawowe, gimnazjalne,
zawodowe). Trzeba zauważyć, że 97% gospodarstw domowych czerpie dochody z rolnictwa, a dodatkowo z
emerytury i renty (27%), z działalności pozarolniczej (29%) i z pracy najemnej (29%). Gmina ma zatem
charakter typowo rolniczy. W celu określenia faktycznego poziomu bezrobocia należałoby więc uwzględnić
także bezrobocie „ukryte” w rolnictwie, co jest jednak wielkością trudną do uchwycenia.
1.1.3 Pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne
W ostatnich latach sukcesywnie wzrasta liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną. Co istotne,
odbiorcami pomocy społecznej są także osoby bardzo młode. Biorąc pod uwagę aktywność zawodową
beneficjentów pomocy społecznej należy zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowią osoby pracujące, ale
uzyskujące niskie dochody uniemożliwiające utrzymanie siebie i rodzin. Drugą co do wielkości grupą są osoby
bezrobotne bez prawa do zasiłku. Sporadycznie po pomoc zgłaszają się renciści, emeryci, pracujący dorywczo,
nie pracujący. Zestawienie na temat zmian w liczbie odbiorców pomocy społecznej w ostatnich trzech latach
znajduje się w Tabeli 3, z kolei powody udzielenia pomocy społecznej w 2015 r. prezentuje Wykres 3.
Tabela 3. Odbiorcy pomocy społecznej w gminie Dziadkowice (2013-2015).
liczba osób objętych pomocą
społeczną
liczba rodzin objętych pomocą
społeczną
łącznie liczba osób w rodzinach
objętych pomocą społeczną

2013 r.

2014 r.

2015 r.

263

267

277

127

129

133

463

454

469

Źródło : Bank Danych Lokalnych GUS, bdl.stat.gov.pl/BDL
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GOPS w Dziadkowicach.
Obserwuje się w gminie wzrost liczby osób objętych terapią uzależnień. W 2013 r. objęto nią 11 osób, w
kolejnych dwóch latach: 15 i 21 osób, wzrasta przy tym liczba wniosków o leczenie przymusowe (z 4 w 2013 r.
do 7 w 2015 r.). Może to świadczyć z jednej strony o narastającym problemie alkoholizmu, ale jednocześnie o
wzroście świadomości na temat możliwości i potrzebie rozwiązywania tego problemu.
Wzrosła liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (z 34 w 2013 r. do 38 w 2015 r.). Problem
niepełnosprawności wśród mieszkańców gminy można dostrzec także w rosnącej liczbie rodzin korzystających
z pomocy społecznej właśnie z tego tytułu (w 2013 r. – 25 rodzin, zaś w 2015 r. 29 rodzin). Należy przy tym
zwrócić uwagę, że niepełnosprawnych mieszkańców wsi cechuje bierność zawodowa (80% nie pracuje
zawodowo), jak i niskie wykształcenie – wg danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. ponad 60%
niepełnosprawnych mieszkańców gminy Dziadkowice miało podstawowe wykształcenie, a kolejne 20%
podstawowe nieukończone.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego nie odnotowano w ostatnich latach znaczących różnic w ogólnej
liczbie interwencji (w 2013 r. – 154 , w 2014 – 142, w 2015 r.- 153). Co warto jednak zauważyć, ostatnio
odnotowano wzrost liczby interwencji dotyczących przemocy w rodzinie (w 2014 r.- 16 interwencji, w 2015 r. –
19).
1.1.4 Edukacja, kultura, aktywność mieszkańców
Pozarodzinne relacje społeczne mogą kształtować się na terenie gminy w następujących miejscach: zespół
szkół (gdzie mieści się przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum), ośrodek kultury i biblioteka (we
wspólnym budynku), świetlice sołeckie (znajdujące się w 10 wsiach spośród 21 sołectw). Na terenie gminy
znajdują się trzy parafie rzymsko-katolickie, mają swoje siedziby trzy stowarzyszenia działające na rzecz
rozwoju lokalnego oraz 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Działają także 2 podmioty ekonomii społecznej –
spółdzielnia socjalna oraz warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), przy czym warsztaty prowadzone są przez
podmiot zewnętrzny (stowarzyszenie). Przy WTZ od 2015 r. działa pracownia multimedialna (Pracownia
Orange), której oferta adresowana jest do wszystkich mieszkańców gminy.
1.2 Wyniki badania ankietowego
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone we wrześniu 2016 r. na grupie dorosłych mieszkańców gminy
Dziadkowice. Spośród rozdanych 100 ankiet, zwrócono 44 prawidłowo wypełnione. Badanie miało charakter
anonimowy. Ankieta zawierała 9 pytań oraz tzw. „metryczkę” pozwalającą zidentyfikować płeć, wiek oraz
wykształcenie badanego.

Id: 5175D09A-AAF7-4374-AA5C-BB81402290CE. Podpisany

Strona 7

W badaniu zdecydowały się wziąć udział głównie kobiety (73%), osoby w wieku od 30 do 59 lat, przeważnie
z wykształceniem zawodowym lub średnim. Niemal co czwarty uczestnik badania to osoba z wykształceniem
wyższym. Poziom wykształcenia uczestników badania odbiega (w górę) od struktury wykształcenia
mieszkańców gminy Dziadkowice. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. na terenach wiejskich
woj. podlaskiego osoby z wykształceniem wyższym stanowią zaledwie 8,5%, zaś łącznie osoby
z wykształceniem poniżej średniego (do zawodowego włącznie) stanowią 68% mieszkańców.
Zdecydowana większość badanych jest zadowolona z faktu, że mieszka na terenie swojej gminy, jedynie 7%
ma w tej sprawie odmienne zdanie.

Mieszkańcy przeważnie interesują się różnymi wydarzeniami w gminie, ale większość oceniła ów stopień
własnego zainteresowania jako „średni”. Wśród najdogodniejszych kanałów informacyjnych wskazali tablicę
informacyjną, na drugim miejscu zaś – lokalną prasę i portal internetowy.

Id: 5175D09A-AAF7-4374-AA5C-BB81402290CE. Podpisany

Strona 8

Mieszkańcy nie czują się aktywnymi uczestnikami wspólnoty lokalnej. Zdecydowana większość, aż 80%
twierdzi, że ma znikomy lub żaden wpływ na to, co dzieje się w gminie. Jednocześnie tylko niewielu angażuje
się w jakikolwiek sposób w działania na rzecz innych lub swojego otoczenia. Dominuje więc bierna postawa.
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W kolejnym pytaniu badani zostali poproszeni o dokonanie oceny sześciu sfer usług publicznych dostępnych
w gminie. Na pięciostopniowej skali najlepszą średnią ocenę uzyskało bezpieczeństwo, najsłabiej zaś wypadła
dostępność kultury, która otrzymała także najwięcej negatywnych ocen (18). Najwięcej pozytywnych ocen
otrzymało bezpieczeństwo (28) oraz środowisko naturalne (22).
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Wśród grup, które, zdaniem respondentów wymagają szczególnej uwagi i wsparcia najczęściej zaznaczano
konkretne grupy wiekowe, czyli dzieci i młodzież oraz seniorów. Grupą potrzebującą wsparcia są także osoby
niepełnosprawne. Zwraca jednak uwagę fakt, że tyle samo wskazań co w przypadku osób niepełnosprawnych
otrzymały ofiary przemocy (w tym domowej), co zaznaczały wyłącznie kobiety. Pomimo, że w badaniu wzięły
udział głównie kobiety, nie uznały one kategorii „kobiety” za grupę, której należałoby poświecić więcej uwagi.
Trzeba zauważyć, że respondenci mogli wskazać maksymalnie 3 grupy, w badaniu dokonano łącznie 117
wskazań.
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Respondenci negatywnie ocenili relacje międzyludzkie w swojej gminie. Ich zdaniem, nieufność i ostrożność
przeważają nad otwartością i solidarnością. Ponadto, w odczuciu uczestników badania, mieszkańcy gminy dbają
przede wszystkim o interes własny, a rzadko o dobro wspólne.

Na koniec badani zostali poproszeni o wskazanie najważniejszych problemów społecznych (maksymalnie 3)
w gminie.

Częściej niż co czwarta osoba wskazała wyludnianie się okolic, w tym emigrację (zagraniczną bądź krajową).
Równocześnie podkreślono, że wyjeżdżają osoby najlepiej wykształcone i przedsiębiorcze. Duży problem
stanowi także alkoholizm i bezrobocie, w tym „ukryte” w rolnictwie. Wielu respondentów dostrzegło ponadto
problem niskiego zaangażowania mieszkańców w sprawy dotyczące ich najbliższego otoczenia. Problem
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ubóstwa potraktowano jako marginalny, pomimo że właśnie ubóstwo jest najczęstszym powodem udzielania
pomocy społecznej przez GOPS.
1.3 Obszary problemowe
Analiza dokonana na podstawie danych statystycznych oraz wyników przeprowadzonego wśród
mieszkańców badania ankietowego pozwalają nakreślić kilka obszarów problemowych, gdzie możliwa będzie
interwencja w ramach PAL:
1) Aktywność zawodowa mieszkańców
Do grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy należą przede wszystkim osoby słabo
wykształcone, nie posiadające odpowiednich kompetencji zawodowych i doświadczenia, w tym osoby
młode. Drugą istotną grupą, której jednak nie są w stanie uchwycić statystyki urzędu pracy, są domownicy
w gospodarstwach rolnych (ukryte bezrobocie w rolnictwie), w tym zwłaszcza kobiety. Do grup zupełnie
pomijanych zaś zwykle w statystykach bezrobocia należą osoby niepełnosprawne, utrzymujące się z renty i
zasiłków.
Lokalni przedsiębiorcy nie oferują adekwatnej do potrzeb liczby miejsc pracy najemnej. Ponadto często
poszukują pracowników poza gminą, gdyż na miejscu brak odpowiednio wykwalifikowanych osób.
Mieszkańcy niechętnie otwierają własne działalności gospodarcze, za czym stoi nie tylko brak odwagi, ale
także brak wiedzy i doświadczenia. Osoby lepiej wykształcone i przedsiębiorcze, nie znajdując zatrudnienia
na miejscu, zwykle wybierają emigrację zarobkową (krajową lub zagraniczną).
2) Aktywność społeczna i czas wolny
Zdecydowana większość mieszkańców wykazuje bierną postawę w kwestiach dotyczących spraw gminy i
relacji społecznych. W kontaktach międzyludzkich dominuje nieufność, ostrożność i dbanie o własne
sprawy. Pomimo, że sami także dostrzegają problem bierności mieszkańców, niewiele w tej sprawie próbują
zmienić. Nie wierzą, że mogą mieć jakikolwiek wpływ na to, co dzieje się w ich gminie. Niewiele osób
angażuje się w pracę społeczną, mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do aktywności wolontaryjnej.
Na terenie gminy znajduje się kilka miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby częściej spotykać się i kształtować
więzi pozarodzinne, są to: ośrodek kultury, biblioteka, szkoła, świetlice wiejskie, pracownia multimedialna
przy WTZ. Ofertę samorządową w zakresie kultury i edukacji mieszkańcy oceniają jako niewystarczającą. Z
kolei oferta lokalnych organizacji pozarządowych jest najczęściej adresowana do wąskich grup
(mieszkańców danej wsi). Trzeba przy tym podkreślić, że poza pracownią multimedialną przy WTZ,
pozostałe miejsca użyteczności publicznej nie są przystosowane do potrzeb osób z ograniczeniami
ruchowymi (osoby niepełnosprawne, seniorzy).
3) Jakość życia i sytuacja rodzin
Obserwuje się w gminie problem „dziedziczenia” biedy i bezradności. W diagnozie społecznej
uwidocznił się także problem alkoholizmu i przemocy domowej.
Z problemem emigracji zarobkowej wiąże się zjawisko rozłąki rodzin, kiedy jedno z małżonków pracuje
daleko od domu, najczęściej za granicą. Taki rodzic widuje się z dziećmi sporadycznie, np. tylko przy okazji
świąt. Cały obowiązek wychowawczy spada na drugie z rodziców, zwykle matkę, niekiedy przy wsparciu
dziadków. Trzeba przy tym zauważyć, że w tradycyjnym modelu rodziny obowiązek opieki nad dzieckiem,
osobą niedołężną, niepełnosprawną najczęściej spoczywa na kobiecie. Z kolei emigracje całych rodzin
z dziećmi powodują, że w gospodarstwach pozostają tylko osoby starsze (dziadkowie). Osamotnieni, na co
dzień zdani głównie na siebie i pozostawieni bez konkretnego zajęcia. Wielu seniorów staje się w każdym
aspekcie wyłączonych z życia wspólnoty.
II. GRUPY DOCELOWE
Program przygotowany jest z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy Dziadkowice, w tym przede
wszystkim osobach, rodzinach i grupach zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Biorąc pod
uwagę zidentyfikowane obszary problemowe, na szczególną uwagę zasługują:
·dzieci i młodzież, w tym ze środowisk zaniedbanych
·seniorzy
·osoby bezrobotne i nie pracujące zawodowo
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·osoby o niskich kwalifikacjach
·osoby z niepełnosprawnościami
·opiekunowie osób zależnych
·rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym
·osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej
·osoby i rodziny uwikłane w przemoc domową
·osoby uzależnione i współuzależnione
III. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Wyznaczono następujące cele główne oraz cele szczegółowe:
1. Cel główny: ROZWÓJ LOKALNY
Cele szczegółowe:
1.1. Rozwój lokalny w aspekcie społecznym – ukierunkowanie działań dążących do zintegrowanej,
aktywnej i sieciowo zorganizowanej wspólnoty lokalnej.
1.2. Rozwój lokalny w aspekcie gospodarczym – poprawa jakości kapitału ludzkiego, kwalifikacji
zawodowych i społecznych niezbędnych w procesie aktywizacji zawodowej mieszkańców, a w konsekwencji
zwiększenie zatrudnienia.
1.3. Rozwój lokalny w aspekcie kulturowym – zaangażowanie mieszkańców
w życie
wspólnoty, z poszanowaniem tradycji lokalnej, zwiększenie dostępu do dóbr kultury, zwiększenie uczestnictwa
w kulturze.
2. Cel główny: AKTYWNA INTEGRACJA
Cele szczegółowe:
2.1. Reintegracja społeczna - odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności
lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.
2.2. Reintegracja zawodowa – odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na
rynku pracy.
2.3. Spójność społeczna – niwelowanie nierówności, zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i
wykluczenia społecznego.
W celu osiągnięcia w/w celów przyjęto następujące kierunki działań:
·stymulowanie aktywności społeczności lokalnej;
·budowa i rozwój kapitału ludzkiego (zaradności jednostkowej);
·budowa i rozwój kapitału społecznego (samoorganizacji obywatelskiej);
·budowa i rozwój kapitału lokalnego (infrastruktury instytucjonalnej);
·wyrównywanie szans grup marginalizowanych;
·podejmowanie inicjatyw na rzecz podniesienia jakości życia społeczności lokalnej;
·aktywizacja społeczna – w celu przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności,
samodzielności i aktywności;
·aktywizacja zawodowa – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, a także
wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
·aktywizacja edukacyjna – podnoszenie poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku
pracy;
·aktywizacja zdrowotna – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych, utrudniających
funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;
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·edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat
społecznych dla mieszkańców;
·organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach, w szczególności o
charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, turystycznym;
·promowanie i wspieranie integracji międzypokoleniowej;
·wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ
Dla osiągnięcia przyjętych celów głównych i szczegółowych PAL, planowane są następujące działania:
·Zawiązanie partnerstwa lokalnego na rzecz realizacji PAL;
·Spotkania integracyjne dla mieszkańców (ogniska, spotkania w świetlicach wiejskich, spotkania w GOK);
·Działania promujące wolontariat (szkolenia dla wolontariuszy, spotkania w szkole, promocja wolontariatu
osób starszych);
·Wydarzenia sportowe (np. turniej piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej paintballowy);
·Różne zajęcia aktywizujące dla dzieci i młodzieży (konkursy, warsztaty, koło biblioteczne, itp.);
·Projekty aktywności
międzypokoleniowej;

lokalnej

wspierające

dzieci

i

młodzież,

w

tym

dotyczące

integracji

·Przygotowanie i konsultacje programów współpracy z organizacjami pozarządowymi;
·Szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe mieszkańców gminy - szkolenia z obsługi komputera,
Internetu;
·Realizacja projektu mającego na celu aktywizację społeczno-zatrudnieniową osób należących do grup
defaworyzowanych na rynku pracy;
·Szkolenia dla rolników;
·Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w gminie (szkolenia, doradztwo);
·Lokalne wydarzenia kulturalne (festyny, pokazy, obchody, itp.);
·Koncerty lokalnych zespołów (zespoły ludowe, młodzieżowy zespół gitarowy);
·Warsztaty muzyczne dla dzieci i dorosłych;
·Poradnictwo specjalistyczne oraz inne działania na rzecz podnoszenia kompetencji życiowych i
umiejętności społeczno-zawodowych;
·Poradnictwo prawne i obywatelskie;
·Działania z zakresu profilaktyki uzależnień (spotkania informacyjne, konkursy, udział w ogólnopolskich
kampaniach) ;
·Poradnictwo dla stosujących przemoc domową i ofiar przemocy;
·Poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
·Organizacja kursów i szkoleń zawodowych;
·Organizacja staży zawodowych;
·Poradnictwo zawodowe;
·Spotkania aktywizujące dla seniorów;
·Spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin;
·Różne działania na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin w trudnej sytuacji;
·Praca socjalna (grupowa i indywidualna).
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Szczegółowy harmonogram planowanych działań w formie tabelarycznej, wraz ze wskazaniem
podmiotów realizujących poszczególne działania oraz źródeł finansowania znajduje się w załączniku do
niniejszego Programu.
V. METODY PRACY
W ramach Programu przewiduje się zastosowanie w szczególności:
1. Metody środowiskowej pracy socjalnej - działań skierowanych do społeczności lokalnej ukierunkowanych
na wspomaganie rozwoju, aktywizowanie, inspirowanie do pozytywnych zmian. Prowadzenie działań mających na
celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie
poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
2. Instrumentów aktywnej integracji – szeregu instrumentów aktywizujących
z zakresu
aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej i społecznej, o których mowa w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Podlaskiego
2014-2020.
3. Działań o charakterze środowiskowym – inicjatyw integrujących, obejmujących między innymi wsparcie
działań indywidualnych oraz programów środowiskowych, np. spotkań z grupami docelowymi, badań, opracowań,
analiz, edukację społeczną, obywatelską, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców w imprezach
i spotkaniach o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturowym, sportowym, ekologicznym i turystycznym.
Działania te mają na celu budowanie i umacnianie świadomości obywatelskiej oraz inicjowanie aktywności na
rzecz społeczności lokalnej poprzez edukację obywatelską.
Zastosowana zostanie metoda Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL). Jest to włączenie, obok pracy
socjalnej z indywidualnym przypadkiem i rodziną, pracy z grupami i społecznościami, w tym zagrożonymi
wykluczeniem lub wykluczonymi. OSL opiera się na ważnych przesłankach pracy środowiskowej, tj.
wykorzystaniu potencjału sił społecznych nakierowanych na samoorganizację i samopomoc, polegających w
szczególności na:
·budowaniu partnerstwa lokalnego dla realizacji celów społecznych;
·odpowiedzi na potrzeby artykułowane przez środowisko;
·budowaniu kapitału społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (odbudowaniu
więzi społecznych, nadaniu roli animatora zmian);
·realizowaniu działań na rzecz społeczności lokalnej przy zaangażowaniu jej samej, w odpowiedzi na jej
potrzeby;
·wykorzystaniu wolontariatu.
VI. PLANOWANE EFEKTY
W wyniku realizacji PAL nastąpi:
·zintegrowanie lokalnej społeczności, w tym poprzez włączenie do niej osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
·wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców;
·redukcja ubóstwa i poziomu nieporadności rodzin;
·zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług publicznych i zatrudnienia;
·rozwój społeczno-gospodarczy;
·wzrost upodmiotowienia lokalnej społeczności;
·lepsze dopasowanie usług publicznych do potrzeb mieszkańców;
·lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów;
·podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz zainicjowanie nowych form i metod
pracy;
·wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy dotyczące ich wspólnoty lokalnej.

Id: 5175D09A-AAF7-4374-AA5C-BB81402290CE. Podpisany

Strona 16

VII. REALIZATORZY
Realizatorami PAL będą:
·Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach – jednostka wiodąca,
·Urząd Gminy Dziadkowice,
·samorządowe instytucje, jednostki organizacyjne oraz pomocnicze,
·organizacje pozarządowe,
·podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnia socjalna, warsztaty terapii zajęciowej),
·parafie,
·grupy nieformalne i partnerstwa,
·osoby fizyczne i podmioty prawne,
·inne podmioty działające na terenie gminy.
VIII. SPOSÓB FINANSOWANIA
Działania PAL mogą być finansowane w ramach:
·środków własnych gminy
·środków z funduszy pomocowych UE
·konkursów w ramach grantów instytucji i organizacji
·środków własnych podmiotów zaangażowanych w realizację PAL
·środków ofiarowanych przez darczyńców
·innych środków pozyskanych przez partnerów Programu
Uchwalenie PAL w istotny sposób zwiększa szansę dostępu do różnych form strukturalnej pomocy ze
środków krajowych oraz zagranicznych.
IX. MONITOROWANIE, EWALUACJA I OCENA PROGRAMU
Na każdym etapie realizacji PAL sprawdzana będzie zgodność sytuacji z założeniami, w jakim tempie
udaje się osiągnąć zmiany, czego dotyczą i jak zmienia się społeczność. Proces ten wiąże się z
systematycznym zbieraniem i analizowaniem informacji.
Monitoring przeprowadzany będzie na bieżąco w celu:
·pomiaru osiągniętego postępu;
·wskazania ewentualnych potrzeb podjęcia działań korygujących.
Zostanie powołany zespół monitorujący, w skład którego wejdą osoby reprezentujące GOPS oraz
pozostałych realizatorów PAL. Zespół będzie spotykał się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku i będzie dokonywał półrocznej oraz rocznej oceny realizacji PAL. W przypadku stwierdzenia
rozbieżności między założeniami a rezultatami, będzie dokonywana aktualizacja dokumentu.
Program ma charakter otwarty. Na podstawie analizy potrzeb i problemów mogą być realizowane projekty
szczegółowe, adresowane do konkretnych grup i społeczności.

Id: 5175D09A-AAF7-4374-AA5C-BB81402290CE. Podpisany

Strona 17

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Załącznik do Programu Aktywności Lokalnej Gminy Dziadkowice na lata 2017 – 2020

L.p.

Cele główne/
Cele szczegółowe/
Działania

Wskaźniki

Termin realizacji

Podział
odpowiedzialności
(realizatorzy)

1.

Cel główny: ROZWÓJ LOKALNY

1.1.

Cel szczegółowy: Rozwój lokalny w aspekcie społecznym
– ukierunkowanie działań dążących do zintegrowanej, aktywnej i sieciowo zorganizowanej wspólnoty lokalnej
Zawiązanie partnerstwa lokalnego na
Liczba partnerstw: 1
Termin zawiązania
W skład partnerstwa
rzecz realizacji PAL
partnerstwa: 2017
wejdą przedstawiciele
trzech sektorów:
publicznego,
biznesowego
i pozarządowego
Spotkania integracyjne dla mieszkańców
Liczba spotkań w
2017 - 2020
- sołectwa
(ogniska, spotkania w świetlicach
ciągu roku: 5
- Urząd Gminy
wiejskich, spotkania w GOK)
Dziadkowice (UG
Dziadkowice)
- Gminny Ośrodek
Kultury (GOK)
- Biblioteka
- organizacje
pozarządowe (NGO)
- warsztaty terapii
zajęciowej (WTZ)
- Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
(GKRPA)
Działania
promujące
wolontariat Liczba uczestników: 2018
- NGO
(szkolenia dla wolontariuszy, spotkania w 30 osób
- szkoła
- Biblioteka
szkole, promocja wolontariatu osób

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3
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Źródła finansowania

środki własne partnerów

- środki własne realizatorów
- dofinansowanie
z
zewnętrznych źródeł (konkursy
grantowe)

- środki z Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS)
- środki własne realizatorów
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1.1.4

starszych)
Wydarzenia sportowe (np. turniej piłki Liczba
wydarzeń 2017 - 2020
nożnej, turniej piłki siatkowej, turniej w ciągu roku: 4
paintballowy)

- szkoła
- UG Dziadkowice
- spółdzielnia socjalna
- NGO
- GKRPA
- GOK
- Biblioteka
- szkoła
- WTZ
- GKRPA
- szkoła
- NGO
- UG Dziadkowice
- UG Dziadkowice
- NGO

- środki własne realizatorów
- dofinansowanie
z
zewnętrznych
źródeł
(konkursy
grantowe)
- sponsorzy, darczyńcy
- środki własne realizatorów
- dofinansowanie
z
zewnętrznych
źródeł
(konkursy
grantowe)

1.1.5

Pozostałe zajęcia aktywizujące dla dzieci i Liczba zajęć: 1 raz 2017 - 2020
młodzieży (konkursy, warsztaty, koło w miesiącu
biblioteczne, itp.)

1.1.6

Projekty aktywności lokalnej wspierające Liczba projektów: 1
2018
EFS
dzieci i młodzież (w tym dotyczące
integracji międzypokoleniowej)
Przygotowanie i konsultacje programu Liczba
programów 2017-2020
- środki własne realizatorów
współpracy
z
organizacjami w ciągu roku: 1
pozarządowymi
Cel szczegółowy: Rozwój lokalny w aspekcie gospodarczym
– poprawa jakości kapitału ludzkiego, kwalifikacji zawodowych i społecznych niezbędnych w procesie aktywizacji zawodowej mieszkańców,
a w konsekwencji zwiększenie zatrudnienia
Szkolenia
podnoszące
kompetencje Liczba
2017-2018
- UG Dziadkowice
- EFS
cyfrowe mieszkańców gminy - szkolenia z przeszkolonych:
80
- NGO
- środki własne realizatorów
obsługi komputera, Internetu
osób
- GOK
- Biblioteka
- GOPS
- szkoła
Realizacja projektu mającego na celu Liczba uczestników: 2017-2018
- GOPS
- EFS (RPOWP 2014-2020)
aktywizację
społeczno-zatrudnieniową 12
- NGO
- środki własne realizatorów
osób
należących
do
grup
- UG Dziadkowice
defaworyzowanych na rynku pracy
Szkolenia dla rolników
Liczba szkoleń w ciągu 2017-2020
- ODR
- środki własne realizatorów
roku: 3-5
- UG Dziadkowice
Działania na rzecz rozwoju ekonomii Liczba korzystających 2017 - 2020
- Ośrodek Wsparcia - EFS
społecznej
w
gminie
(szkolenia, w ciągu roku: 10 osób
Ekonomii Społecznej
doradztwo)
(OWES)
- NGO
- spółdzielnia socjalna

1.1.7
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.
1.2.4.
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1.2.5.
1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

2.
2.1.
2.1.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.

- WTZ
osób Liczba bezrobotnych 2017-2020
- GOPS
- środki własne realizatora
korzystających w ciągu
roku: 33
Cel szczegółowy: Rozwój lokalny w aspekcie kulturowym
– zaangażowanie mieszkańców w życie wspólnoty, z poszanowaniem tradycji lokalnej, zwiększenie dostępu do dóbr kultury, zwiększenie uczestnictwa w
kulturze
Lokalne wydarzenia kulturalne (festyny, Liczba
wydarzeń 2017-2020
-sołectwa
- środki własne realizatorów
pokazy, obchody, itp.)
w ciągu roku: 5
- NGO
- dofinansowanie
z
- UG Dziadkowice
zewnętrznych
źródeł
(konkursy
- GKRPA
grantowe)
Koncerty lokalnych zespołów (zespoły Liczba koncertów
2017-2020
- NGO
- środki własne realizatorów
ludowe, młodzieżowy zespół gitarowy)
w ciągu roku: 5
- UG Dziadkowice
- dofinansowanie
- Biblioteka
z zewnętrznych źródeł (konkursy
- GKRPA
grantowe)
Warsztaty muzyczne dla dzieci i Liczba
warsztatów: 2017-2020
- Biblioteka
- środki własne realizatorów
dorosłych
1 raz w tygodniu
- NGO
- dofinansowanie
z zewnętrznych źródeł (konkursy
grantowe)
Cel główny: AKTYWNA INTEGRACJA
Cel szczegółowy: Reintegracja społeczna
- odbudowa i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania
lub pobytu
Poradnictwo specjalistyczne oraz inne Liczba korzystających: 2017-2018
- GOPS
- EFS (RPOWP 2014-2020)
działania
na
rzecz
podnoszenia 12 osób
- NGO
- środki własne realizatorów
kompetencji życiowych i umiejętności
społeczno-zawodowych
Organizacja staży zawodowych
Liczba
uczestników 2018
- lokalni pracodawcy
- EFS (RPOWP 2014-2020)
stażu: 3 osoby
- GOPS
- środki własne realizatorów
- NGO
Poradnictwo zawodowe
Liczba korzystających: 2017 - 2018
- NGO
- EFS (RPOWP 2014-2020)
12 osób
- GOPS
- środki własne realizatorów
Praca socjalna adresowana do osób Liczba bezrobotnych 2017-2020
- GOPS
bezrobotnych
korzystających w ciągu
środki własne realizatora
roku: 33
Cel szczegółowy: Spójność społeczna
– niwelowanie nierówności, zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego
Praca socjalna
bezrobotnych

adresowana

do
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2.3.1.

Spotkania aktywizujące dla seniorów

2.3.2.

Spotkania
integracyjne
dla
niepełnosprawnych i ich rodzin

2.3.3.
2.3.4.

Liczba spotkań
ciągu roku: 2

w 2017-2020

osób Liczba spotkań
ciągu roku: 3

w 2017-2020

Praca socjalna z rodzinami

Liczba
rodzin 2017-2020
korzystających w ciągu
roku: 51
Działania na rzecz dzieci i młodzieży, w Liczba wydarzeń
2017-2020
szczególności z rodzin w trudnej sytuacji
w ciągu roku: 3
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- NGO
- GOK
- Biblioteka
- GOPS
- UG Dziadkowice
- WTZ
- GKRPA
- WTZ
- UG Dziadkowice
- NGO
- GKRPA
GOPS

- środki własne realizatorów
- dofinansowanie z zewnętrznych
źródeł (konkursy grantowe)

- szkoła
- NGO
- parafie

- środki własne organizatorów
- KRUS
- EFS

- środki własne realizatorów
- dofinansowanie z zewnętrznych
źródeł (konkursy grantowe)
- środki własne realizatora
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