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Program Aktywności Lokalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-
Leszczynach przewidziany do realizacji w ramach projektu systemowego „OPS 
i Twoja aktywność ku integracji”  współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Tytuł programu: Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe 
„ Klub samopomocowy rodzin z familoków ”.

Diagnoza:
W gminie i mieście Czerwionka – Leszczyny dużym problemem społecznym jest wysokie 
bezrobocie. Z danych PUP w Rybniku wynika, iż 2 426 osób w Gminie to osoby 
bezrobotne, w tym 1 509 kobiet (dane z 28.02.2013r.) Ogromne znaczenie na ten stan 
rzeczy miało zamknięcie w 2000 roku największego lokalnego zakładu pracy Kopalni 
Węgla Kamiennego „Dębieńsko”. Od tego czasu znacznie wzrosło ubóstwo wśród 
mieszkańców. W większości klientami korzystającymi z usług OPS są osoby bezrobotne. 
Dla wielu bezrobotnych z naszej gminy stosunkowo trudny jest dostęp do PUP w Rybniku. 
Zły dojazd, brak połączeń a także zbyt wysokie koszty dojazdu, prowadzą do rezygnacji ze 
świadczonej tam pomocy. Osoby te korzystają wyłącznie z usług OPS. Realizacja projektu 
pomoże nam zwalczać te negatywne zjawiska. Często brak odpowiednich umiejętności, 
kwalifikacji, doświadczenia zawodowego powoduje marginalizację tych osób na rynku 
pracy, a co za tym idzie są one zagrożone wykluczeniem społecznym. Znaczącym 
problemem występującym w naszej gminie jest ukryte bezrobocie, które dotyczy przede 
wszystkim kobiet. Ma to związek z funkcjonowaniem tradycyjnego modelu rodzin 
górniczych, w których jedynym żywicielem rodziny jest mężczyzna. Ze statystyk OPS 
wynika, ze 70% klientów to kobiety a rynek pracy jest głownie otwarty na zatrudnianie 
mężczyzn. Realizacja projektu pomoże nam w promocji zatrudnienia oraz w aktywizacji 
zawodowej tych osób. Z bezrobociem wiąże się problem alkoholizmu. Pogarszające się 
warunki ekonomiczne osób, związane z tym uczucie bezradności i wykluczenia, 
przyczyniają  się do wzrostu spożycia napojów alkoholowych. Prowadzenie 
profilaktycznych działań w ramach projektu pozwoli nam na przeciwdziałanie temu 
procesowi. Projekt jest zgodny z zasadą "genger". Dlatego zasadnym jest wdrożenie PAL 
w szczególności na osiedlach familokowych w dzielnicy Czerwionka. 

 Cele     oraz     przewidywane     rezultaty:  

Celem Programu Aktywności Lokalnej „Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe 
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w ramach Samopomocowego Klubu Rodzin z Familoków”  jest zmniejszenie zagrożenia 
wykluczenia społecznego rodzin poszukujących wsparcia poprzez zaktywizowanie społeczno 
– zawodowe i pomoc w poprawie jej funkcjonowania.

     Celami szczegółowymi projektu są:

 podniesienie kwalifikacji , umiejętności i kompetencji zawodowych osób bezrobotnych 
i nieaktywnych zawodowo, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
szkolenia zawodowe, 

 podniesienie własnej samooceny i poprawa wizerunku uczestników projektu poprzez udział 
w spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem, poprzez uczestnictwo 
w spotkaniach samopomocowych grup wsparcia, poprzez uczestnictwo w zajęciach terapii 
pedagogicznej,

  poprawa umiejętności społecznych poprzez udział w spotkaniach w ramach samopomoco-
wych grup wsparcia, poprzez uczestnictwo w zajęciach terapii pedagogicznej,
poprzez udział w punkcie konsultacyjnym – prawnik i punkcie komputerowym,

 zmniejszenie pogłębienia się wykluczenia społecznego UP poprzez właściwe ich ukierun-
kowanie.

Cele projektu są realne do osiągnięcia, dlatego, że Uczestnikom Projektu zaplanowano 
kompleksową pomoc praktycznie na każdej płaszczyźnie ich życia.

Rezultaty:

Rezultaty twarde:
9 osób podniesie kwalifikacje zawodowe w wyniku uczestnictwa w szkoleniach 
zawodowych i otrzyma certyfikat,  

Rezultaty miękkie:
- 9 osób poprawi umiejętności psychospołeczne (w zakresie pracy w zespole, umiejętności 
komunikacyjnych świadomości praw i obowiązków, umiejętność obsługi komputera) 
-   9 osób podniesienie poziomu samooceny oraz wiary we własne siły, 
-   9 osób podniesie umiejętności społeczne poprzez udział w samopomocowych grupach  
   wsparcia,  poprzez uczestnictwo w zajęciach terapii pedagogicznej,
- 9 osób podniesie własną samoocenę i poprawi wizerunek poprzez uczestnictwo 
w spotkaniach z psychologiem i w spotkaniach z doradcą zawodowym, poprzez uczestnic-
two w zajęciach terapii pedagogicznej,

   Adresaci     programu:  

Program Aktywności Lokalnej przewidziany do realizacji przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czerwionce - Leszczynach zakłada pracę na rzecz rodzin społeczności 
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lokalnej dzielnicy Czerwionka ze szczególnym uwzględnieniem:
1.  Rodzin / osób bezrobotnych.
2.  Rodzin / osób nieaktywnych zawodowo.
3.  Młodzieży w wieku 15 – 25 lat 

W ramach Samopomocowego Klubu Rodzin przewidujemy aktywizację społeczno-
zawodową w oparciu o instrumenty aktywnej integracji oraz działania środowiskowe 
między innymi:

 osób bezrobotnych,
 członków rodzin nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi 

i osobami zależnymi,
 młodzieży w wieku 15 – 25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Opis     planowanych     działań:  

Z uwagi na ideę Programu Aktywności Lokalnej, która opiera się na inicjatywach 
społeczności lokalnej, założono, że część realizowanych w ramach Programu Aktywności 
Lokalnej działań będzie wynikała z potrzeb i inicjatywy osób biorących w nim udział. Ustala się 
następujące działania na podstawie wieloletniej pracy z rodzinami oraz zgłaszanego przez 
nich zapotrzebowania.

1.   Ankietowanie mieszkańców - zbieranie materiałów o potrzebach i problemach. 
2. Analiza zebranego materiału i opracowanie strategii działania.
3. Organizowanie i koordynacja „Samopomocowego Klubu Rodzin z Familoków”

 a w nim między innymi:
 poradnictwo specjalistyczne poprzez organizację spotkań tematycznych 

ze specjalistami z zakresu: psychologii, doradztwa zawodowego, pedagoga-tera-
peutę, informatyka, prawnika. Spotkania te mają na celu podejmowanie przez 
uczestników projektu działań aktywizujących ich do poprawy warunków życia w 
środowisku.

 Działania psychologiczne w formie indywidualnej i grupowej. 
Zajęcia grupowe - ustalane będą wg potrzeb uczestników. Przewidujemy między 
innymi powstanie samopomocowej grupy wsparcia, podczas trwania której 
Uczestnicy sami ustalają harmonogram zajęć, przygotowują kawę, herbatę, 
ciastka. W trakcie realizacji Programu Aktywności Lokalnej osoby biorące udział 
w projekcie będą mogły skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego 
lub specjalistycznego wnikającego z ich potrzeb. 

 Działania edukacyjne między innymi:
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• spotkania grup edukacyjnych przeplatane spotkaniami cyklicznymi np:            
            spotkanie z pedagogiem – terapeutą,
            spotkania z informatykiem,
            spotkanie z prawnikiem.

 Podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe

Czas     trwania     programu     oraz     harmonogram     realizacji     poszczególnych   
działań:

Projekt Programu Aktywności Lokalnej „Działania aktywizujące rodziny wieloproblemowe 
w ramach Samopomocowego Klubu Rodzin z Familoków ”  przewidziany jest do realizacji 
w okresie 01.12.2014r. do 30.06.2015r. 

Harmonogram planowanych działań

Nazwa zadania XII I II III IV V VI

Działania w ramach Samopomocowego 

Klubu Rodzin min. samopomocowa 

grupa wsparcia

x x x x x x x

Spotkania z doradcą zawodowym x x x x x x x

Spotkania z psychologiem w formie 

indywidualnej i grupowej 

x x x x x x x

Zajęcia z pedagogami - terapeutami x x x x x x x

Punkt informatyczny x x x x x x

Szkolenia zawodowe x x x

Działania o charakterze środowiskowym

W tym odnawianie, malowanie klatek 
schodowych i podwórka

x x x x

Porady prawne x x x x x x

Koordynacja PAL-u x x x x x x x

Ewaluacja i monitoring działań x x x x x x x

Szacunkowy     budżet     przewidziany     na     realizację     programu     z     podziałem     na   
poszczególne     kategorie     wydatków:  
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Nazwa zadania

Koszt całkowity 
( w zł)

Z tego z 
wnioskowanej 
dotacji ( w zł)

Z tego ze 
środków 
własnych 
( w zł)

Organizacja i finansowanie działań  PAL 
„Samopomocowego Klubu Rodzin „w tym 
m.in. :
A) Instrumenty aktywnej integracji 31 350,00 31 350,00 0
B) Działania o charakterze 

środowiskowym:
Materiały na malowanie klatek 
schodowych

     931,07      931,07 0

Organizacja pikników      335,05      335,05

RAZEM
32 616,12 32 616,12 0

Podział     odpowiedzialności     za     realizację     poszczególnych     części   
składowych     programu:  

Za realizację zadań w ramach Programu Aktywności Lokalnej odpowiada Kierownik Programu 
Aktywności Lokalnej wraz z zespołem projektowym.

 Do obowiązków zespołu projektowego będzie należało: 
-  monitorowanie badań ankietowych,
-  organizowanie działań w ramach PAL,
-  prowadzenie dokumentacji projektowej,
-  ewaluacja działań projektowych,
-  inne, wynikające z potrzeb związanych z realizacją projektu.

Na rzecz Programu Aktywności Lokalnej będą działać w charakterze partnerów 
( nieformalnych):

- Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach,
- Straż Miejska w Czerwionce - Leszczynach,
- Rada Dzielnicy Czerwionka.
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Schemat     zarządzania     projektem:  
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Dyrektor 
Ośrodka Pomocy Społecznej      

         ( Kierownik Projektu)

Zespół Projektowy


