
UCHWAŁA NR XVI/273/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku
„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 163 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2015 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu”, który 
jest elementem projektu systemowego „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej 
w Katowicach”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku "Programu Centrum 

Aktywności Lokalnej w Załężu" przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Katowice nr XLVII/1098/14 z dnia 26 marca 2014 roku. 

Załącznik do Uchwały Nr XVI/273/15
Rady Miasta Katowice
z dnia 16 września 2015 r.
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 „Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” (PCAL Załęże) działał w ramach realizowanego 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu systemowego „Damy radę – program 

aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”. Podstawowym celem Programu było podniesienie 

poziomu aktywności mieszkańców dzielnicy Załęże oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego 

rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby znajdujące się         

w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej i rodzinnej. W 2015 roku w Programie udział wzięło 22 uczestników 

projektu „Damy radę…”. Program realizowany był od 2009 roku. 

Siedzibą Programu były nieodpłatnie użyczone przez Parafię św. Józefa w Załężu pomieszczenia przy 

ul. Gliwickiej 80c/5. Program realizowany był przez dwóch pracowników – koordynatora oraz pracownika 

socjalnego. Pracownicy wspierani byli przez specjalistów realizujących poszczególne założenia programowe. 

Korzystano  z usług specjalistów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie m.in. prowadzenia 

szkoleń, programu profilaktycznego, treningów umiejętności i kompetencji społecznych oraz do organizacji 

wydarzeń kulturalno-rozrywkowych. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudniono prawnika. 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZEZ PCAL ZAŁĘŻE W 2015 ROKU 

W związku z kontynuacją realizacji projektu „Damy radę – programu aktywizacji zawodowej  

i społecznej w Katowicach”, w roku 2015 Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu zrealizował 

wszystkie zakładane instrumenty aktywnej integracji: 

1. Grupa samopomocowa. 

W roku 2015 zorganizowano 16 spotkań grupy 

samopomocowej dla aktywnych mieszkańców, w których 

uczestniczyło łącznie 30 osób. Spotkania prowadzone były 

przez pracowników realizujących Program oraz samych jej 

uczestników, gdzie zebrani dzielili się swoimi 

doświadczeniami, emocjami i przeżyciami. Dzięki 

udziałowi w grupie, podejmowali wspólne działania, 

wymagając jednocześnie od pozostałych członków aktywnej 

i trwałej współpracy. Ponadto zwiększyli pewność siebie    

w kontaktach z otoczeniem. Uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych było bardzo istotnym 

czynnikiem wpływającym na rozwój zarówno samych uczestników, jak i działań, które podejmowali w ramach 

Programu. Wyłoniono 3 nowych lokalnych liderów spośród młodzieży będącej uczestnikami spotkań, którzy 

poprzez swoją aktywność wpływali motywująco na resztę grupy.  

2. Imprezy integracyjne. 

W roku 2015 PCAL Załęże zorganizował jedną imprezę integracyjno – promocyjną o zasięgu lokalnym pod 

nazwą  „Koncert Kwintetu Śląskich Kameralistów – Tryptyk Rzymski Jana Pawła II”, która odbyła się           

21 marca 2015r. w kościele św. Józefa w Katowicach – Załężu.  
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3. Szkolenia i warsztaty.  

 od 13.02.2015r. do 15.02.2015r. zorganizowano szkolenie wyjazdowe z zakresu 

planowania inicjatywy lokalnej dla 10 uczestników projektu. Szkolenie odbyło 

się w Ośrodku Rehabilitacyjno - Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Lalikach. 

Celem szkolenia było zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy 

lokalne, podniesienie poziomu wiedzy na temat korzyści płynących z ich 

zaangażowania oraz podniesienie umiejętności planowania wspólnych działań. 

 w okresie od 12.03.2015r. do 31.03.2015r. zorganizowano  cykl  spotkań profilaktyczno - edukacyjnych 

dla dzieci w wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 przy 

ul. Gliwickiej 148a, pod nazwą „Z Mopsikiem bezpieczniej”. Program zrealizowany został w łącznym 

wymiarze 10 godzin. W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów. Głównym celem programu była poprawa 

bezpieczeństwa społecznego najmłodszych członków katowickich rodzin oraz wzrost ich świadomości             

w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo.  

4. Spotkania – debaty społeczne. 

Zorganizowano 2 spotkania dla przedstawicieli instytucji i organizacji lokalnych w dniach 29.01.2015r. oraz 

22.04.2015r. Celem spotkań, było omówienie planów związanych z realizacją działań w roku 2015 oraz 

wypracowanie wspólnych inicjatyw i rozwiązań ukierunkowanych głównie na aktywizację społeczną 

młodzieży oraz integrację partnerów lokalnych, które pozwolą na efektywne działania zmierzające do poprawy 

funkcjonowania i wizerunku dzielnicy. W spotkaniach wzięło udział 20 przedstawicieli organizacji i instytucji. 

5. Poradnictwo specjalistyczne.  

W 2015 roku w ramach instrumentów aktywnej integracji, uczestnicy Programu oraz osoby z ich otoczenia 

miały możliwość skorzystania z poradnictwa specjalistycznego – prawnego oraz w zakresie pracy socjalnej.  

Wsparciem prawnym objętych zostało 97 osób. W spotkaniach z beneficjentami pojawiała się również potrzeba 

uzyskiwania wsparcia w ramach pracy socjalnej. Poradnictwo, z którego skorzystało 40 osób świadczyli 

pracownicy Programu. 

6. Treningi Umiejętności Społecznych (TUS). 

W okresie od 30.01.2015r. do 01.02.2015r. i od 26.02.2015r. do 27.02.2015r. zrealizowano 2 Treningi 

Umiejętności Społecznych, łącznie dla 19 uczestników. Głównym celem było zwiększenie aktywności 

społecznej młodych ludzi oraz wykształcenie wśród nich postaw prospołecznych poprzez zwiększenie liczby 

działań i inicjatyw lokalnych. Dodatkowym celem treningu było zwiększenie umiejętności komunikacyjnych    

i współpracy w grupie oraz kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów. Program szkolenia 

nastawiony był na integrację grupy, rozwój umiejętności liderskich poprzez zwiększenie świadomości               

i kształtowanie własnych zachowań uczestników. 

7. Wsparcie inicjatyw lokalnych.  

W bieżącym roku Program Centrum Aktywności Lokalnej współorganizował i wsparł 4 inicjatywy lokalne tj: 
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 W dniu 27.01.2015r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Wolskiego 3 zorganizowano inicjatywę 

lokalną pn. „Dzień Babci i Dziadka”, w której udział wzięło ok. 80 osób, w tym społeczność szkolna oraz 

 mieszkańcy dzielnicy.  

 W dniu 10.03.2015r. wraz ze Szkołą Podstawową nr 22 w Załężu zorganizowano „Olimpiadę 

Przedszkolaków”, w której udział wzięło ok. 110 osób, w tym przedstawiciele lokalnych przedszkoli 

i mieszkańcy dzielnicy. Celem olimpiady była promocja tradycji olimpijskich oraz postawy fair-play 

wśród najmłodszych. 

 W dniu 31.03.2015r. w Zespole Szkół nr 7 w Katowicach zrealizowano inicjatywę pt. „Dzień Śląski”, 

w której uczestniczyło łącznie ok. 120 osób. Celem inicjatywy było pielęgnowanie tradycji regionalnych 

Górnego Śląska oraz kuchni śląskiej przygotowanej przez mieszkańców dzielnicy, poprzez prezentacje 

artystyczne i kulinarne młodzieży szkolnej. 

 W ramach międzynarodowej akcji „Dzień Ziemi 2015” w dniu 

10.04.2015r. została przeprowadzona inicjatywa lokalna pn. 

„Sprzątanie Świata w Załężu”, w której udział wzięło  ok. 150 

osób. W inicjatywie oprócz mieszkańców dzielnicy, 

uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z SP nr 20, 22 i ZS nr 7, 

przedszkolaki z Miejskich Przedszkoli nr 26, 30 i 39, 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów 

Stróżów”, oraz przedstawiciele innych instytucji działających 

na Załężu. W tym roku do akcji przyłączyli się również: członkowie Rady Miasta Katowice, członkowie 

Rady Osiedla Janasa oraz radni Rady Jednostki Pomocniczej nr 7 w Załężu. Akcji przyświecał cel 

budowania świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności, dbałość o wizerunek Załęża,  

a także inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez 

promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów. 

8. Wyjścia integracyjne.  

Do kwietnia 2015r. zorganizowano 2 wyjścia integracyjne dla osób uczestniczących w Programie, do 

pizzerii (25 osób) i do kręgielni (15 osób). Celem organizowanych spotkań była integracja mieszkańców 

dzielnicy. 

Pracownicy PCAL byli łącznikami pomiędzy społecznością, a instytucjami miejskimi. Wspierali 

mieszkańców w podejmowanych przez nich inicjatywach lokalnych. Utrzymywali stałe kontakty z instytucjami 

działającymi w dzielnicy oraz pozyskiwali uczestników do Programu poprzez rozpowszechnianie informacji o 

działalności Programu. 

9. Podsumowanie. 

Działalność Programu miała znaczący wpływ m.in. na rozwój motywacji uczestników projektu do 

podejmowania działań zmierzających do zmiany w funkcjonowaniu w życiu społecznym, rozwój umiejętności 

interpersonalnych, zwiększenie pewności siebie i samooceny poprzez dotarcie do własnego potencjału               
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i ambicji. Osoby uczestniczące w projekcie poszerzyły wiedzę nt potrzeb w swoim środowisku lokalnym oraz 

własnych możliwości będących podstawą do wspólnych działań i dążenia do celu. 

Osiągnięto następujące rezultaty „miękkie”: 

 Wzrost aktywności społeczności lokalnej poprzez podejmowanie i realizację inicjatyw lokalnych oraz 

regularne uczestnictwo w spotkaniach grupy samopomocowej. 

 Wzrost poziomu wiedzy i umiejętności wśród mieszkańców obszaru objętego oddziaływaniem PCAL 

Załęże w zakresie przeciwdziałania marginalizacji. 

 Poprawa funkcjonowania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia. 

Osiągnięto następujące rezultaty „twarde”: 

 zorganizowano 16 spotkań grupy samopomocowej dla aktywnych mieszkańców dzielnicy, 

 zorganizowano warsztaty edukacyjne dla mieszkańców dzielnicy tj. 10 spotkań w ramach programu 

profilaktycznego „Z Mopsikiem bezpieczniej”, 

 przeprowadzono 2 treningi umiejętności społecznych dla osób zagrożonych marginalizacją, 

 zorganizowano szkolenie wyjazdowe z zakresu planowania inicjatywy lokalnej, 

 wyłoniono 3 liderów lokalnych, 

 zorganizowano 2 spotkania i debaty społeczne, 

 zorganizowano imprezę integracyjno – promocyjną,  

 zorganizowano 2 wyjścia integracyjne dla osób współpracujących z Programem, 

 zrealizowano 4 inicjatywy lokalne. 

Całkowity koszt programu w 2015 roku wyniósł: 56 246,48 zł. 
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