
UCHWAŁA NR XL/290/10 

RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM śY 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 

      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta ChełmŜy           

                                                              na lata 2010-2013. 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)  oraz 
art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U.   z 2009 r. Nr 
175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202 poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229 i Nr 81, poz. 527) uchwala się, co następuje: 

 

       § 1. Przyjmuje się Gminny Program Aktywności Lokalnej dla Miasta ChełmŜy  na lata 

2010-2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

       § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ChełmŜy i Kierownikowi 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ChełmŜy. 

 

       § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

                    Przewodniczący 
                     Rady Miejskiej 
 
 
                    
                       Janusz Kalinowski 
 

 



            Załącznik  
            do uchwały nr XL/290/10 
            Rady Miejskiej ChełmŜy 
            z dnia 29 czerwca 2010 r. 
 
 
      

Program Aktywności Lokalnej dla Miasta ChełmŜy na lata 2010-2013 

Wstęp 

Program zakłada podejmowanie działań  mających na celu aktywizowanie społeczności 
lokalnych, poprzez budowanie poczucia przynaleŜności do danego miejsca i lokalnej grupy 
oraz uruchamianie na nowo zbiorowych strategii pomagania ludziom w pomaganiu sobie 
samym. Na podstawie Programu tworzone będą  szczegółowe programy aktywności lokalnej , 
stanowiące konieczne narzędzie wykorzystywane podczas realizacji projektów systemowych. 

Cel ogólny programu 

Celem Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta ChełmŜy na lata 2010-2013 jest 
aktywizowanie i motywowanie lokalnej społeczności  ze szczególnym uwzględnieniem 
środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym. 

Cele szczegółowe 

1. tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 
społeczności lokalnej, 

2. wsparcie postaw obywatelskich poprzez promocję działań prospołecznych, dostęp do 
informacji o uprawnieniach oraz edukację 

3. poprawa jakości Ŝycia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, aktywną integrację 
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia. 
 

Kierunki działa ń  
Cele programu realizowane będą poprzez podejmowanie następujących działań: 

1. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących 
społeczność lokalną, 

2. kontynuowanie współpracy samorządu z instytucjami pozarządowymi i lokalną 
społecznością, 

3. wspieranie organizacyjne oraz finansowe lokalnych inicjatyw aktywizujących lokalną 
społeczność,  a w szczególności zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 

4. wspieranie lokalnych liderów aktywizujących społeczność poprzez pomoc techniczną 
i dostęp do informacji, 

5. poprawa ostępu do informacji publicznej, 
6. wspieranie rozwoju informacji obywatelskiej, wolontariatu 
7. wspieranie rodzin będących w trudnej oraz kryzysowej sytuacji Ŝyciowej, 
8. inne działania wynikające z aktualnych potrzeb i zgodnych z celami programu 

 



ZałoŜenia programu 
 

1. otwartość instytucji publicznych na potrzeby środowiska lokalnego, w szczególności 
zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 

2. współprace wszelkich instytucji i słuŜb, 
3. angaŜowanie lokalnej społeczności w działaniach programu  
4. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
5. podejmowanie działań wielokierunkowych 

Odbiorcy programu 

Program skierowany jest do: 

1. członków społeczności lokalnej, 
2. osób ze środowisk zagroŜonych wykluczeniem społecznym, 
3. osób wykluczonych społecznie i ich otoczenia 

Metody pracy wykorzystywane do realizacji programu 

W ramach programu przewiduje się zastosowanie : 

1. środowiskowej pracy socjalnej- działania realizowane przez pracownika socjalnego, 
mające 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-to szereg instrumentów aktywizacyjnych z zakresu 
aktywizacji zawodowej , edukacyjnej, zdrowotnej, i społecznej, o której mowa 
w zasadach przygotowania, realizacji, rozliczania projektów systemowych Ośrodków 
Pomocy Społecznej, Powiatowych Cetrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
2007-2013 

3. działań o charakterze  środowiskowym- to inicjatywy integrujące, obejmujące między 
innymi: badania, opracowania , analizy, edukację społeczną i obywatelską, spotkania 
konsultacje, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców w imprezach 
i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym 
 

 
Przewidywane efekty 

1. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,  
2. aktywizacja osób wykluczonych, 
3. realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności, 
4. planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców, 
5. wzrost poczucia przynaleŜności do danej społeczności i odpowiedzialność za procesy 

w niej zachodzące, 



6. wzmacnianie zdolności grupy i społeczności lokalnych do samodzielnego 
rozwiązywania własnych problemów,  

7. pobudzanie i zwiększanie aktywności Ŝyciowej, społecznej i zawodowej grupy 
docelowej,  

8. stały monitoring potrzeb środowiska 

Realizatorzy 

Realizatorami zadań są: 

1. Urząd Miejski w ChełmŜy, 
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ChełmŜy, 
3. Pozostałe jednostki organizacyjne i pomocnicze. 

 
Uzasadnienie 
 
Głównym załoŜeniem Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta ChełmŜy na lata 2010-2013 
jest wspieranie i wzmacnianie potencjału społecznego oraz tworzenie warunków 
sprzyjających temu celowi. Włączenie osób wykluczonych społecznie w aktywne Ŝycie 
społeczne, nabieranie wiary we własne moŜliwości, rokują duŜe nadzieje na powrót do 
aktywnego Ŝycia w społeczeństwie. Postępowanie takie jest zgodne z podstawowymi 
zasadami Ŝycia społecznego,  a w szczególności zasadą pomocniczości, partycypacji 
społecznej i współodpowiedzialności. Zadaniem instytucji pomocowych jest pobudzanie oraz 
pomaganie i wspieranie w sytuacji, gdy realizacja zadań, czy tez osiągnięcia określonych 
celów przekracza moŜliwości potencjalnych beneficjentów. WiąŜe się to nierozerwalnie 
z godnością kaŜdego człowieka, czyli z prawem do wolnego i świadomego działania. W tym 
ujęciu, znaczenie nabiera zasada partycypacji społecznej, polegająca na włączeniu obywateli 
w rozwiązywanie istniejących problemów. 
 
Realizacja niniejszego programu pozwoli na bardziej efektywne i racjonalne działanie 
w obszarze socjalnym i wpisuje się w przyjętą Strategię Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta ChełmŜa na lata 2006-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do  uchwały nr XL/290/10 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 29 czerwca 2010 r.  
w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej  

dla Miasta ChełmŜy  na lata 2010-2013. 
 
 
  Zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej rada gminy opracowuje i kieruje 
do wdroŜenia lokalne programy pomocy społecznej. 
 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta 
ChełmŜy na lata 2010-2013 jest konieczna z uwagi na moŜliwość skorzystania ze środków 
w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. „Promocja integracji 
społecznej”, Działanie: 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji:, Poddziałanie: 
7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. 
 W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


