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PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
Powiatu Węgorzewskiego
na lata 2009-2010
I. Cel główny programu
Program aktywności lokalnej skierowany jest do społeczności lokalnej powiatu
węgorzewskiego. W ramach programu będą prowadzone działania adresowe do osób
zamieszkujących obszar wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu
węgorzewskiego. Celem programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
poprzez aktywizowanie społeczne i zawodowe lokalnej społeczności ze szczególnym
uwzględnieniem środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym.

II. Cele szczegółowe
1) stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw funkcjonujących na rzecz
społeczności lokalnej powiatu węgorzewskiego,
2) wsparcie postaw obywatelskich poprzez
dostęp do informacji oraz edukacji,

promocje działań prospołecznych,

3) poprawa jakości Ŝycia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych,
4) wspieranie aktywnej integracji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej
społeczności lokalnej,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i sektorem gospodarczym poprzez
wzajemne informowanie się o działaniach i zlecanie zadań.

III. Kierunki działań
Realizacja celów będzie się dokonywała w następujących kierunkach działań:
1) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących
społeczność lokalną.
2) otwarcie instytucji samorządowych na trójsektorową współprace, z instytucjami
pozarządowymi, przedsiębiorcami i lokalną społecznością.

3) wspieranie organizacyjne oraz finansowe lokalny inicjatyw.
4) wyłanianie i szkolenie lokalnych animatorów, liderów.
5) poprawa dostępu do informacji publicznej.
6) promowanie i wspieranie działań obywatelskich takich jak: wolontariat, grupy
samopomocy, grupy edukacyjne.
7) systematyczne badanie potrzeb mieszkańców.
8) pomoc w poszukiwaniu środków finansowych.

IV. Realizacja działań.
Działania będą realizowane samodzielnie lub w partnerstwie:
1) partnerstwie relacji - wspólna realizacja zadań przez organizacje i instytucje.
2) partnerstwo realizacji - zlecanie części zadań innym podmiotom.

V. ZałoŜenia programu.
Realizacja programu moŜliwa będzie dzięki:
1) otwartości instytucji publicznych na potrzeby społeczności lokalnej.
2) współpracy instytucji i słuŜb.
3) zaangaŜowaniu lokalnej społeczności.
4) przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.
5) aktywizacji i integracji społecznej.

VI. Metody pracy wykorzystywane do realizacji programu.
W ramach programu przewiduje się zastosowanie:
1) środowiskowej pracy lokalnej – będącej działaniem realizowanym przez pracownika
socjalnego lub pedagoga mającym na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez

pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenia warunków sprzyjających temu
celowi.
2) instrumentów aktywnej integracji:
a) instrumenty aktywizacji zawodowej:
- uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy i jednostki
pomocy społecznej,
- wykonywanie prac społecznie uŜytecznych,
- uczestnictwo w zajęciach reintegracji zawodowej,
b) instrumenty aktywizacji edukacyjnej:
- skierowanie i finansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego mających na celu
uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego.
- skierowanie i finansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji
o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności
zawodowych umoŜliwiających aktywizację zawodowa.
c) instrumenty aktywizacji zdrowotnej:
- skierowanie i finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku
z moŜliwością podjęcia zatrudnienia,
- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej
dla rodzin lub osób,
- skierowanie i finansowanie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących
przemoc w rodzinie, o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie,
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- program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób
uzaleŜnionych od alkoholu, w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- program terapeutyczny w zakładzie opieki zdrowotnej, dla osób uzaleŜnionych od
narkotyków lub innych środków odurzających w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii,

- turnusy rehabilitacyjne, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo,
rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych.
d) instrumenty aktywizacji społecznej:
- organizowanie i finansowanie uczestnictwa w ośrodkach dziennego wsparcia,
świetlicach i klubach, o których mowa w przepisach pomocy społecznej oraz przepisach
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- skierowanie i finansowanie uczestnictwa w środowiskowych domach samopomocy lub
rodzinnych domach pomocy, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
- organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym tłumacz osoby głuchoniemej,
przewodnik osoby niewidomej, asystent personalny osoby niepełnosprawnej,
- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną; w tym animator
lokalny, lider klubu integracji społecznej, streetworker,
- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych,
- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
e) instrumenty towarzyszące w przypadku realizacji kontraktu lub innych narzędzi
aktywnej integracji:
- koszty opieki nad dzieckiem lub osobą zaleŜną ( na czas realizacji zajęć), poniesione
przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą- objętą działaniami
aktywnej integracji,
- koszty pobytu dziecka osoby aktywizowanej w świetlicach lub klubach dla młodzieŜy,
poniesione przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą – objętą
działaniami aktywnej integracji.

VII. Realizatorzy programu
Realizatorami programu są:
- Starostwo Powiatowe w Węgorzewie,.
- Powiatowy Urząd Pracy w Węgorzewie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie,
- pozostałe jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
- organizacje pozarządowe,

- prywatni przedsiębiorcy.

VIII. Finansowanie programu
Realizacja programu odbywać się będzie w ramach ustawowych i statutowych zadań
wykonywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne
Powiatu, organizacje pozarządowe i pracodawców.
Realizacja zadań programu moŜe być finansowana za środków własnych Powiatu,
środków unijnych [zwłaszcza Europejskiego Funduszu Społecznego], innych źródeł
pomocowych oraz z innych źródeł zewnętrznych.

IX. Wskaźniki realizacji programu.
Wskaźnikami realizacji programu będą :
- ilość nowych inicjatyw środowiskowych i lokalnych,
- ilość nowych grup samopomocowych, zainteresowań, wsparcia, działania,
- ilość nowopowstałych organizacji,
- liczba osób biorących udział w programie,
- liczba osób zaktywizowanych zawodowo,
- liczba osób zaktywizowanych do działania społecznego,
- liczba osób przeszkolonych,
- wielkość środków pozyskanych na realizację programu,
- liczba osób ponownie podejmujących pracę zawodową i aktywnych społecznie,
- liczba dzieci młodzieŜy biorących udział w zajęciach MłodzieŜowego Klubu
Integracji Społecznej,
- liczba korzystających z „Punktu Poradnictwa i Profilaktyki UzaleŜnień
i WspółuzaleŜnień oraz Przemocy dla Dorosłych i MłodzieŜy”.

