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1. WPROWADZENIE
Program aktywności lokalnej to zaplanowane działania i przedsięwzięcia na rzecz
rozwiązywania problemów lokalnych oraz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej,
realizowanych na zasadach partnerskich z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi
w środowisku lokalnym.
Program aktywności lokalnej wskazuje na problemy, które dotyczą społeczności
lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań w zakresie aktywizacji lokalnej
mieszkańców powiatu buskiego, wzmocnienia spójności społecznej i terytorialnej na rzecz
zrównoważonego rozwoju społecznego.
Zgodnie z art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020r. poz. 1876) Rada Powiatu biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy
społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju w oparciu o opracowaną diagnozę
potrzeb
w zakresie pomocy społecznej oraz wsparcia osób niepełnosprawnych w powiecie
buskim opracowało niniejszy program.
Program Aktywności Lokalnej dla Powiatu Buskiego jest niezbędnym dokumentem
do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Przyjęte w Programie
Aktywności Lokalnej założenia są zgodne z nadrzędnymi dokumentami kreującymi politykę
społeczną Unii Europejskiej i politykę społeczną na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym tj.:
•
•
•
•

Powiatową Strategią Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2021 – 2030 dla Powiatu Buskiego,
Narodową Strategią Spójności na lata 2014 – 2020,
Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020,
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014 - 2020.

2. DIAGNOZA
Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest
jednym z podstawowych zadań pomocy społecznej. Prowadzone w jej zakresie działania
powinny być nakierowane na aktywizowanie społeczności lokalnej w różnych zakresach
(społecznym, zawodowym, zdrowotnym, edukacyjnym). Celem działań pomocy społecznej
jest wzmacnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w podnoszeniu ich
kompetencji związanych
z życiem społecznym, zawodowym, a także osobistym.
Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych jest wysoce pożądana wśród
klientów pomocy społecznej. Aby osiągnąć cel należy stosować w obszarze pomocy
społecznej innowacyjne metody aktywizacji oraz szeroką współpracę wielu podmiotów. Dużą
pomoc w skutecznym realizowaniu działań oraz zmniejszaniu zasięgu wykluczenia
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społecznego klientów pomocy społecznej stanowi Program Aktywności Lokalnej. Do grup
znajdujących się najbliżej zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku - Zdroju należy zaliczyć:
•
•
•
•

osoby z niepełnosprawnością i ich otoczenie,
osoby przebywające lub opuszczające pieczę zastępczą i ich otoczenie
osoby opuszczające inne placówki, wymienione w ustawie o pomocy społecznej i ich
otoczenie
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
i ich otoczenie.

W Powiecie Buskim co roku kilkunastu wychowanków różnych form opieki
zastępczej osiąga pełnoletniość, a co za tym idzie podlegają procedurze usamodzielnienia
i wsparciu ustawowemu. Dla większości z nich start w dorosłość jest trudnym lecz
nieuniknionym zadaniem. Aby ich pierwsze doświadczenia w samodzielnym życiu były jak
najlepsze, dobrze jest jeśli młodzież ta jest objęta dodatkowymi działaniami wspierającymi
ich wejście w dorosłą drogę życia. Często zdarza się, że motywacja tych młodych ludzi jest
niska, brak im poczucia sprawczości i konsekwencji w działaniu, a przede wszystkim
środków finansowych na edukację. Wielu z nich mieszka na terenach wiejskich, co jest
dodatkowym utrudnienie w dostępie do szerokiej oferty szkoleniowej/edukacyjnej. Znaczący
wpływ na przyszłość osób usamodzielnianych ma ich otoczenie, a pozytywnym bodźcem do
działania może stać się udział w różnego typu projektach.
Liczba mieszkańców Powiatu Buskiego to 71 596 osób z czego 34 933 to kobiety,
a 36 663 to . Wśród nich znajdują się osoby zagrożone wykluczeniem społecznym tj. osoby
niepełnosprawne, wychowankowie rodzin zastępczych, a także osoby wymagające
indywidualnej pomocy i wsparcia ze strony powołanych w tym celu instytucji tj. rodziny
zastępcze, które nie potrafią samodzielnie poradzić sobie w sytuacjach kryzysowych w tym
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Na koniec 2020 roku w Powiecie Buskim funkcjonowało 34 rodziny zastępcze, gdzie
umieszczonych było 51 dzieci. Pomocą objętych zostało również 12 usamodzielnianych
wychowanków z rodzin zastępczych i z placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3.

CEL PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

1. Wzrost aktywności społeczno - zawodowej wchodzących w dorosłość wychowanków
placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych jak również
wychowanków innych placówek oraz ich otoczenia.
2. Podniesienie poziomu umiejętności społeczno-zawodowych osób niepełnosprawnych
oraz ich otoczenia.
3. Stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz
społeczności lokalnej.
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Cele szczegółowe:
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Diagnozowanie potrzeb mieszkańców powiatu buskiego,
Podejmowanie inicjatyw na rzecz podniesienia jakości życia i świadomości
obywatelskiej społeczności lokalnej powiatu.
Wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących.
Zwiększenie dostępności do specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
terapeutycznej, prawniczej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji opiekuńczowychowawczej, zdrowotnej, społeczno-zawodowej.
Stworzenie płaszczyzn dialogu społecznego. Wypracowanie modelu działań
środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji, organizacji
pozarządowych oraz osób niezrzeszonych pragnących działać na rzecz środowisk
potrzebujących wsparcia.
Prowadzenie działań aktywizacyjnych i integracyjnych adresowanych do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym : osób niepełnosprawnych, osób
usamodzielnianych, wychowanków rodzin zastępczych, osób w sytuacjach
kryzysowych oraz osób z ich otoczenia.
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzin wieloproblemowych z terenu powiatu.
Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu społecznemu
osób i rodzin.
Edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizowanie spotkań.
4. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Aktywizowanie społeczności lokalnej poprzez:
1. Otwartość instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego.
2. Ścisłą współpracę instytucji i służb z terenu powiatu.
3. Zaangażowanie lokalnych partnerów w realizację programu.
4. Objęcie programem w pierwszej kolejności osób oraz grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
5. Podejmowanie działań wielokierunkowych.
5. PLANOWANE DZIAŁANIA
1. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów o charakterze edukacyjnym,
zawodowym, społecznym, zdrowotnym, turystycznym, sportowym, w szczególności
nastawionym na aktywizację uczestników i aktywną integrację.
2. Tworzenie partnerstw oraz promowanie projektów realizowanych w partnerstwie.
3. Współpraca międzysektorowa, w szczególności na linii instytucji samorządowych
oraz
jednostek pozarządowych i społeczności lokalnych.
4. Wspieranie organizacyjne i finansowe inicjatyw lokalnych.
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5. Organizowanie i wspieranie rozwoju edukacji społecznej i obywatelskiej.
6. Organizowanie i wspieranie działań o charakterze edukacyjnym i zawodowym, w tym
warsztatów, szkoleń, kursów podnoszących kompetencje uczestników w różnym
zakresie.
7. Badanie potrzeb i problemów mieszkańców powiatu buskiego.
6. ADRESACI PROGRAMU
Program Aktywności Lokalnej adresowany jest do osób, które mają trudności
w radzeniu sobie w problemowych sytuacjach życiowych, m. in.: klientów pomocy
społecznej, osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W szczególności Program Aktywności Lokalnej kierowany jest do:
wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz
wychowanków innych placówek przygotowujących się do usamodzielnienia,
przygotowujących się do usamodzielnienia,
2. osób z otoczenia młodzieży usamodzielnionej z różnych form pieczy zastępczej,
3. rodzin zastępczych oraz ich otoczenia,
4. osób niepełnosprawnych o niskiej aktywności społeczno-zawodowej oraz osób z ich
otoczenia.
1.

7. METODY REALIZACJI PROGRAMU
W ramach programu przewiduje się zastosowanie:
1. Środowiskowej pracy socjalnej, która jest działaniem realizowanym przez
pracownika socjalnego, koordynatora lub inną osobę, mającą na celu pomoc
osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do
funkcjonowania społeczeństwa poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych
oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
2. Instrumentów aktywnej integracji, będących zespołem instrumentów
aktywizacyjnych z zakresu aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej
i społecznej realizowanych przez PCPR. Działania te mają na celu doprowadzenie
osób wykluczonych do powrotu na rynek pracy oraz do ich integracji ze
społeczeństwem, poprzez przywrócenie możliwości zatrudnienia, uzyskania
wsparcia oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny
w dostępie do informacji o uprawnieniach i usługach.
3. Działań o charakterze środowiskowym, stanowiących inicjatywy integracyjne
obejmujące:
• Przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych oraz programów
środowiskowych, np. spotkania z grupami docelowymi oraz przygotowanie
raportów dotyczących potrzeb i zasobów danej społeczności; edukację
społeczną i obywatelską w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań
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edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców na spotkaniach
w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym , kulturalnym
czy turystycznym.
4. Działań o charakterze integracyjnym oraz działania wynikające z ustaw:
- o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876, z późn.zm.)
- o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426, z późn. zm.)
- o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz.
821, z późn. zm.)
- o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020r. poz. 218,
z późn. zm.)
W ramach Programu Aktywności Lokalnej powiatu buskiego przewidziane zostały
następujące metody realizacji programu:
1. instrumenty aktywnej integracji, w tym:
a) instrumenty aktywizacji społecznej,
b) instrumenty aktywizacji edukacyjnej,
c) instrumenty aktywizacji zdrowotnej,
d) instrumenty aktywizacji zawodowej.
Program Aktywności Lokalnej cechuje zabieganie o realizowanie celów programu
poprzez integrowanie, aktywizowanie i zaspokajanie potrzeb członków społeczności lokalnej,
w miarę możliwości borykających się z podobnymi trudnościami, problemami, należącymi do
jednej grupy społecznej, środowiskowej czy zawodowej (np. osoby niepełnosprawne i ich
otoczenie, osoby przebywające w pieczy zastępczej i ich otoczenie, rodziny zastępcze i ich
otoczenie).
Program zakłada realizację szkoleń, kursów, warsztatów zarówno dla osób
niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, osób opuszczających różne formy pieczy zastępczej
oraz ich otoczenia. W ramach programu przewiduje się prowadzenie: warsztatów
rozwojowych podnoszących kompetencje społeczne i umiejętności zawodowe; grupowego
lub indywidualnego wsparcia psychologicznego i prawnego; organizowanie kursów i szkoleń
specjalistycznych, w zależności od potrzeb uczestników.
Prowadzone działania mają na celu podniesienie samooceny uczestników, ich
poczucia przynależności do społeczeństwa oraz podniesienie ich aktywności lokalnej
szczególnie w zakresie społeczno-zawodowym. Oferta pomocy dla uczestników programu
będzie przygotowywana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego uczestnika.
8. CZAS TRWANIA PROGRAMU I HARMONOGRAM REALIZACJI
DZIAŁAŃ
Program Aktywności Lokalnej realizowany będzie w latach 2021 – 2025 zgodnie
z założeniami i zasadami realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
9.

PRZEWIDYWANE REZULTATY
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1. Rozeznanie potrzeb i problemów wybranych grup społecznych.
2. Aktywizacja społeczno-zawodowa uczestników programu.
3. Integracja poszczególnych grup uczestników projektu z otoczeniem społecznym.
4. Skuteczniejsze i bardziej efektywne wykorzystanie zasobów pomocy społecznej.
5. Zapewnienie wysokiej jakości realizowanych działań.
6. Poszerzenie oferty działań dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
7. Podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych uczestników programu.
8. Podniesienie samooceny uczestników i ich kompetencji prospołecznych.
9. Zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego wśród uczestników programu.
10. Wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności
za rzeczywistość społeczną.
11. Wzrost zaangażowania instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych
w zakresie podejmowania działań na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu.
10. REALIZACJA PROGRAMU
Realizatorem Programu Aktywności Lokalnej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Busku – Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 120, 28-100 Busko – Zdrój.

11. PARTNERZY PROGRAMU
Prawidłowa realizacja programu będzie możliwa przy ścisłej współpracy
przedstawicieli, między innymi:
1. Samorządu Powiatu Buskiego,
2. Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
3. Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju,
4. Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu buskiego,
5. Szkół z terenu powiatu buskiego,
6. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Busku – Zdroju, Gnojnie i Piasku Wielkim,
7. Domów Pomocy Społecznej z terenu powiatu buskiego,
8. Klubu Integracji Społecznej z terenu powiatu buskiego,
9. Komendy Powiatowej Policji w Busku – Zdroju,
10. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju,
11. Związku Harcerstwa Polskiego,
12. Wolontariatu,
13. Organizacji pozarządowych i kościelnych.
12. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU
Do podstawowych źródeł finansowania działań podejmowanych w ramach Programu
Aktywności Lokalnej należy zaliczyć:
1. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
2. Środki własne budżetu powiatu,
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3. Środki budżetu państwa,
4. Inne źródła zewnętrzne,
Szczegółowe działania realizujące cele programu oraz harmonogram realizacji zostaną
ustalone we wnioskach składanych np. w ramach programów unijnych, rządowych
i działaniach inicjowanych przez realizatora programu. Realizacja programu uzależniona jest
od pozytywnej akceptacji poszczególnych projektów.
13. ZASADY MONITOROWANIA
Monitorowanie projektu odbywać się będzie w trakcie realizacji poszczególnych
projektów
na podstawie ustalonych wskaźników. Celem będzie obserwacja zmian
ilościowych i jakościowych, jakie pojawiają się podczas realizacji działań w poszczególnych
projektach.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności między założeniami,
rezultatami na bieżąco będą dokonywane zmiany w przyjętych założeniach lub metodach
pracy. Sprawozdanie z realizacji programów realizowanych w ramach programu aktywności
lokalnej, zostaną przedstawione w corocznym sprawozdaniu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju.

-9-

- 10 -

