
UCHWAŁA NR XLVI/1075/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013 roku 
"Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach „Postaw na siebie!”

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 2013 roku, poz. 182 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice 
uchwała:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2013 roku „Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży 
w Katowicach „Postaw na siebie!”, 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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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Sprawozdanie z realizacji  

Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży w 

Katowicach „Postaw na siebie!” 

przyjętego Uchwałą Rady Miasta Katowice nr XX/420/12 z dnia 

28 marca 2012r oraz Uchwałą zmieniającą  nr XXXV/774/13 

Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2013 r. 

 

za okres 01.01.2013-31.12.2013 roku 

 

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku >>Programu Aktywności 

Lokalnej na Rzecz Młodzieży w Katowicach "Postaw na 

siebie!"<< przyjętego Uchwałą Rady Miasta Katowice nr 

XX/420/12 z dnia 28 marca 2012 roku oraz uchwałą zmieniającą 

nr XXXV/774/13 z dnia 27 marca 2013 roku.   

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/1075/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 lutego 2014 r.
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Wstęp 

 Sprawozdawany Program jest częścią projektu systemowego „Damy Radę - program aktywizacji 

zawodowej i społecznej w Katowicach", realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                            

w Katowicach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. U podstaw powołania do życia Programu Aktywności Lokalnej na rzecz Młodzieży leżało 

dążenie do kompleksowego wsparcia młodych mieszkańców Katowic wkraczających w dorosłe życie. 

Podejmowane w 2013 roku w ramach Programu działania, zmierzały do jak najszerszego wsparcia młodego 

człowieka, indywidualnie dopasowując formy pomocy do jego potrzeb, deficytów i możliwości. Udział                      

w Programie jest szansą na rozwój własny uczestników jak również sposobnością do pokazania im zalet 

aktywności społecznej i inwestowania we własne umiejętności. Ponadto jest przygotowaniem do  

odpowiedzialnego i świadomego wejścia w dorosłość, okazją do doskonalenia umiejętności identyfikowania               

i wykorzystywania szans oraz przeciwdziałania czyhającym zagrożeniom. 

 

Cel główny Programu 

Głównym celem realizacji Programu jest wsparcie, w okresie 2012-2013 r., co najmniej 56 młodych 

mieszkańców Katowic, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na swój status materialny, 

wykształcenie, środowisko zamieszkania, stan zdrowia itp. w przygotowaniu do prawidłowego funkcjonowania 

w życiu społecznym i zawodowym.  

 

Podział odpowiedzialności za realizację Programu. Zespół projektowy. 

Realizacja Programu została powierzona Sekcji ds. Współpracy ze Społecznością Lokalną – Programowi 

Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży, w której to jednostce wyznaczono osoby odpowiedzialne za 

koordynację i obsługę programu oraz osoby zaangażowane w realizację działań środowiskowych oraz 

instrumentów aktywnej integracji.  

Zespół projektowy stanowili: 

1. Mariusz Nowak – specjalista reintegracji zawodowej, animator lokalny – koordynator Programu            

w okresie od stycznia do sierpnia 2013 roku (1etat).  

2. Agnieszka Matusiak – pracownik socjalny – broker edukacyjny w okresie od stycznia do sierpnia 2013, 

a w okresie od września do grudnia 2013 – animator lokalny – koordynator Programu (1 etat) 

3. Anna Lamik – pracownik socjalny (w okresie od stycznia do sierpnia) odpowiedzialny m.in. za sprawy 

organizacyjne, monitoring i sprawozdawczość w Programie (do 30.11.2012 - 1 etat, od 01.12.2012 –  

0,5 etatu), w okresie od września do grudnia 2013 – pracownik socjalny – doradca zawodowy.  

4. Magdalena Langer – pracownik socjalny odpowiedzialny m.in. za sprawy organizacyjne, monitoring    

i sprawozdawczość w Programie (od 01.12.2012 do 30.09.2013 – 0,5 etatu, od października do grudnia 

2013 – 1 etat). 
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Zrealizowane działania 

W 2013 roku Program był realizowany poprzez działania o charakterze środowiskowym oraz wykorzystanie 

instrumentów aktywnej integracji. 

 

Działania o charakterze środowiskowym: 

 

1. Organizacja obozów i wyjazdów integracyjno-krajoznawczych dla młodzieży. 

Z początkiem wakacji, w dniach od 5 do 14 lipca 2013 roku, został zorganizowany obóz młodzieżowy,                

w formie spływu kajakowego na rzece Wda, dla młodzieży biorącej czynny udział w cyklicznych spotkaniach 

edukacyjno-turystycznych pn. „Przygoda- Lubię to!”. W obozie wzięło udział 8 osób oraz 3 opiekunów                       

z Akademickiego Klubu Turystycznego WATRA z Gliwic. Kilkudniowy wyjazd na Kaszuby był nie tylko 

świetną okazją do wyrwania się z katowickiego, miejskiego zgiełku, ale również sposobnością by poznać 

piękno i kulturę, innego niż śląski- regionu Zielonych Płuc Polski. Młodzież przez dziewięć dni zmagała się                 

z trudami życia obozowego i zgłębiała tajniki pływania i manewrowania kajakiem, a nie jest to sztuka łatwa. 

Każdy z obozowiczów musiał zmagać się z własnymi słabościami, lękami, a nierzadko również z kaprysami 

pogody. Udział w spływie wymaga bowiem od początkującego kajakarza dobrej kondycji, współpracy               

i zaufania do osoby, z którą dzieli wspólny kajak. Obóz w tak oryginalnej formie miał na celu pokazanie 

młodym ludziom, że istnieją inne alternatywne formy aktywnego spędzania czasu wolnego z rówieśnikami 

podczas wakacji. Wyjazd dał młodzieży poczucie satysfakcji, nie tylko z ilości przepłyniętych na rzece 

kilometrów, ale również z pokonywania własnych słabości i walki z przeciwnościami.  

2. Realizacja Programu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych pn. „Działacie? DziałaMY!” 

W ramach programu „Działacie? DziałaMY!”, grupa młodych ludzi (co najmniej dwie osoby), mogła zgłosić 

swój pomysł na akcję, inicjatywę lub organizację jakiegoś przedsięwzięcia. Ważne, żeby działania były 

realizowane w Katowicach i skierowane np. do rówieśników, sąsiadów, lokalnych społeczności, dzieci, 

młodzieży lub innych odbiorców. Wszystkie działania powinny być samodzielnie zaplanowane. Młodzi 

”działacze” otrzymywali m.in. wsparcie animatora, czyli osoby, która pomagała wprowadzić pomysł w życie 

oraz podpowiadała na co warto zwrócić uwagę oraz wsparcie finansowe na realizację swojej inicjatywy. Taka 

forma aktywności przede wszystkim daje dużą satysfakcję i naukę poprzez działanie. Realizując własną 

inicjatywę, młodzież może rozwijać umiejętności pracy w grupie, wiarę we własne możliwości, umiejętne 

stawianie celów i własną aktywność. Dodatkowo zyskuje sposobność, aby się przekonać, jak wiele inicjatywa 

może dać komuś, dla kogo się ją realizuje. Efektem realizacji oferty pn. „Działacie? DziałaMY!” w 2013 roku 

były: 

a) organizacja I katowickiego przeglądu młodych Rap- talentów pn. „YoungRap”, 

b) inicjatywa członka młodzieżowej grupy „zKatowani”, polegająca na profesjonalnym nagraniu autorskiego 

 utworu młodego rapera – uczestnika Programu, 

c) inicjatywa „Klubowe Rewolucje Kulinarne – edycja II”, polegająca na organizacji warsztatów kulinarnych, 

 podczas których młodzież przygotowywała potrawy z różnych stron świata, 
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d) inicjatywa polegająca na zorganizowaniu „Mikołajkowego spotkania Mam”, poprzedzonego warsztatami                

 z zakresu tworzenia biżuterii. 

 

3. Organizacja wydarzeń, imprez i wyjść o charakterze integracyjnym, sportowym, kulturalnym             

i rozrywkowym, służących aktywizacji i zwiększeniu udziału młodzieży  w życiu społecznym 

 

a) Liga piłkarska (7.05-16.11.2013). 

Wiosną i jesienią 2013 roku Program aktywnie włączył się w organizację Ligi Piłkarskiej dla młodzieży. 

Zawody systemem „każdy z każdym” rozgrywano na boisku Domu Dziecka Stanica. W lidze udział wzięło     

12 drużyn, co oznacza, że w każdym tygodniu Ligi w rozgrywkach brało udział ok. 70 młodych ludzi. Liga 

piłkarska po raz kolejny okazała się najlepszą formą popularyzacji sportu, jako ciekawej formy spędzania czasu 

przez katowicką młodzież. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane były również organizacje pozarządowe 

(Stowarzyszenie Szansa Dla Każdego, Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów, Katolicka Fundacja Dzieciom, 

Fundacja Gniazdo) i miejskie jednostki organizacyjne (Dom Dziecka Stanica, Specjalistyczne Świetlice 

Środowiskowe nr 4 i 5, Specjalistyczny Klub Młodzieżowy nr 1), co dodatkowo umocniło relacje i współpracę 

międzysektorową na rzecz promocji sportu, jako pozytywnej formy aktywizacji i integracji katowickiej 

młodzieży.  

b) Wydarzenie pn. „Środek lata” (25.07.2013). 

Zachęceni sukcesem, zorganizowanego przez młodzież skupioną przy Świetlicy Specjalistycznej nr 4,               

w ramach Programu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych „Działacie? Działamy!”, rodzinnego pikniku dla 

mieszkańców dzielnicy Ligota, który odbył się w 2012 roku, postanowiono wesprzeć organizację II edycji tego 

wydarzenia. W trakcie tej imprezy, której głównym celem była integracja lokalnego środowiska, dzieci, 

młodzież ale też dorośli mieszkańcy dzielnicy mogli skorzystać z licznych atrakcji – odbyły się warsztaty 

bębniarskie, pokazy sztuk walki, malowanie włosów i twarzy, na gości czekał również smaczny poczęstunek 

przygotowany przez młodzież. W imprezie wzięło udział ok. 150 mieszkańców dzielnicy i okolic. 

c)  „Przygoda- Lubię to!” - oferta cyklicznych spotkań i wydarzeń o charakterze edukacyjnym                  

i rekreacyjnym dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.  

W celu integracji grupy oraz celem przybliżenia młodzieży alternatywnych, niestandardowych  form spędzania 

czasu wolnego, a także zapoznania młodych ludzi z walorami turystyczno- krajoznawczymi nie tylko 

województwa śląskiego, ale również z innymi regionami Polski, w ramach Programu młodzież brała udział      

w kilku wycieczkach tematycznych, będących podsumowaniem wcześniejszych spotkań edukacyjnych. 

Podczas ostatniego roku młodzi odbyli dwie piesze wycieczki górskie, trzy razy przemierzali rowerem śląskie 

szlaki rowerowe, a także wspinali się na ściance wspinaczkowej pod czujnym okiem instruktorów. Jedną                

z ciekawszych atrakcji było odwiedzenie Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido, w której młodzież 

mogła „wlyź do szoli, zjechać na dół, oblec arbajtancug i pofedrować na grubie”. Miejsca wyjazdów były 

dobierane w taki sposób, by mogły interesować, uczyć, rozwijać i dawać do myślenia.   

d) Integracja. 
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Korzystając z wielości miejsc do spędzania wolnego czasu w Katowicach i okolicy, w ramach Programu 

organizowane były wyjścia integracyjne dla uczestników Programu i ich otoczenia. Jednocześnie starano się 

wybierać miejsca, do których młodzież na co dzień ma utrudniony dostęp, zwłaszcza ze względu na bariery 

finansowe, logistyczne itp. Dzięki temu młodzież miała okazję atrakcyjnie spędzać czas m.in. w kręgielni,       

w kinie, w „Laser House” itp. 

 

 4. Organizacja spotkań informacyjnych, edukacyjnych, debat i warsztatów zainteresowań dla młodzieży 

i jej otoczenia. 

a) Warsztaty sztuk walki i sportów siłowych 

W 2013 roku kontynuowano, cieszące się dużym zainteresowaniem w roku poprzednim, zajęcia z zakresu sztuk 

walki i sportów siłowych. Zajęcia prowadził doświadczony instruktor, a dodatkowo zawodnik MMA – Artur 

Sowiński. W zajęciach, które odbywały się systematycznie raz w tygodniu, brało każdorazowo udział             

ok. 6 osób. Działanie było realizowane przy wsparciu pracowników Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego 

nr 2 w Szopienicach. 

b) Warsztaty fitness 

Organizacja warsztatów fitness, pozwoliła wzbogacić ofertę Programu o zajęcia dedykowane młodzieży 

żeńskiej. Inicjatorem tego pomysłu była grupa dziewczyn, uczęszczająca do Specjalistycznego Klubu 

Młodzieżowego nr 2 w Szopienicach. Z ich inicjatywy realizowano ciekawe zajęcia, które pozwoliły na pracę 

nad zdrowym ciałem, kondycją i jednocześnie na pożyteczne spędzenie wolnego czasu. Do prowadzenia zajęć 

zaangażowano doświadczoną instruktorkę fitness. Cotygodniowe zajęcia trwały od czerwca do listopada,               

a brało w nich udział średnio ok. 6 osób.  

c) Akcja – Siłownia. 

W 2013 roku kontynuowano realizację pomysłu na prowadzenie siłowni dla młodzieży. Siłownia została 

doposażona ze środków Programu i jest prowadzona przez grupę młodzieży, pod opieką pracowników 

Programu i pracowników Specjalistycznego Klubu Młodzieżowego nr 2.  

d) Spotkania edukacyjne w ramach oferty pn. „Przygoda – Lubię to!”. 

Oferta cyklicznych spotkań i wydarzeń edukacyjno- turystycznych pn. „Przygoda- Lubię to!” przez cały okres 

trwania, tj. od kwietnia do grudnia 2013 cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród jej uczestników. Podczas 

9 miesięcy trwania pierwszej edycji odbyło się kilka spotkań edukacyjnych, podczas których poruszana była 

między innymi tematyka turystyki górskiej, wspinaczkowej, rowerowej, kajakowej oraz szkolenie z pierwszej 

pomocy. Zajęcia prowadzili doświadczeni instruktorzy oraz pasjonaci swojej dyscypliny. Uwieńczeniem całego 

mini projektu „Przygoda- Lubię to!” było stworzenie przez uczestników pamiątkowej Kroniki Przygodowej, 

która zawiera barwne relacje uczestników oraz wykonane przez nich zdjęcia.  

e) Mikołajkowe Szkolenie z Pierwszej Pomocy. 

Ciekawym punktem oferty edukacyjnej Programu było zorganizowanie 6 grudnia 2013 roku, w jednej                 

z katowickich szkół ponadgimnazjalnych, Mikołajkowego Szkolenia z Pierwszej Pomocy, które przybliżyło            

i/lub też przypomniało, prawie dorosłej młodzieży szkolnej, podstawowe zasady postępowania w sytuacjach 
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zagrożenia życia i metod udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie przeprowadzili 

doświadczeni, kwalifikowani ratownicy medyczni, którzy nie tylko podzielili się wiedzą teoretyczną, ale 

przede wszystkim pokazali jak w praktyce ustrzec się paniki i jak się zachować widząc wypadek, jak wezwać 

pomoc, zrobić masaż serca czy udzielić pomocy przy różnego typu ranach i urazach. Prezentem dla 

uczestników szkolenia była apteczka pierwszej pomocy z podstawowym zestawem ratowniczym. W szkoleniu 

wzięło udział 100 osób.  

f) Oferta wsparcia „Macierzyństwo – mój czas” 

W 2013 roku w ramach Programu kontynuowano realizację oferty wsparcia dla dziewcząt i młodych kobiet      

(w wieku 15-25 lat), które oczekują narodzin dziecka, pod nazwą „Macierzyństwo - mój czas”. Od kwietnia do 

grudnia br. podczas dwóch realizowanych edycji, ze wsparcia skorzystało 13 uczestniczek, które miały 

możliwość czerpać wiedzę na temat ciąży, jej przebiegu, potrzeb kobiet ciężarnych, zmian zachodzących          

w organizmie kobiety spodziewającej się potomstwa i zdobywać umiejętności w zakresie opieki nad 

noworodkiem i małym dzieckiem. Zapewniono profesjonalną pomoc oraz dostęp do poradnictwa 

realizowanego podczas warsztatów ze specjalistami tj.: położną, dietetykiem, psychologiem. Młode przyszłe 

mamy brały również udział w spotkaniach i wyjściach integracyjnych, korzystały z konsultacji w ramach 

tworzenia Indywidualnego Planu Pomocy, jak również z pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup 

wyprawki dla noworodka oraz przyszłej mamy.  

g) „Młodzidziennikarze.pl”  

Projekt „Młodzidziennikarze.pl” to efekt wdrażania rozwiązań partnerów zagranicznych, z którymi nawiązano 

współpracę w ramach komponentu ponadnarodowego w projekcie systemowym. Realizowany przez litewski 

Narodowy Instytut na Rzecz Integracji Społecznej projekt „Young Journalists” został wybrany do przeniesienia 

na katowicki grunt z uwagi na fakt, iż uznano go za ciekawe rozwiązanie umożliwiające rozwój pasji                  

i zainteresowań, kształtowanie postaw, a zarazem nowy i interesujący element oferty wsparcia dla katowickiej 

młodzieży. Pewne modyfikacje założeń i etapów realizacji projektu, w odniesieniu do jego litewskiego 

pierwowzoru, pozwoliły na lepsze dopasowanie polskiej wersji do posiadanych zasobów i możliwości jego 

realizacji, co w efekcie przerodziło się w ofertę promowaną pod szyldem „Młodzidziennikarze.pl”. Działanie to 

realizowane było od lutego do listopada 2013 roku. Rekrutację do projektu rozpoczęto od ogłoszenia konkursu 

dziennikarskiego, który oprócz zwycięskich prac miał wyselekcjonować grupę młodych ludzi, szczególnie 

zainteresowaną zdobywaniem i rozwijaniem swoich umiejętności dziennikarskich. W ten sposób wyłoniono 

grupę 8 osób, które zaproszone zostały do udziału w cyklicznych warsztatach dziennikarskich, a także mogły 

korzystać ze wsparcia doświadczonego dziennikarza w trakcie indywidualnych konsultacji.  

Wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji: 

  

1. Organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną – wsparcie brokera 

edukacyjnego.  
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Jedną z propozycji kierowanych do młodych mieszkańców Katowic w ramach Programu było wsparcie brokera 

edukacyjnego. Definicyjnie rzecz ujmując, usługa brokera polega na pośredniczeniu pomiędzy klientem,            

a rynkiem edukacyjnym i szkoleniowym. Broker edukacyjny wspierający młodzież musi być w naszej opinii 

jednak kimś więcej.  To przewodnik i godny zaufania mentor, otwarty na młodego człowieka i wiarygodny.   

Wsparcie w ramach przedmiotowego instrumentu polegało na pośredniczeniu pomiędzy młodym człowiekiem, 

a rynkiem edukacyjnym i jednocześnie pomocą w doborze kierunku nauki, kursu, szkolenia odpowiedniego do 

zgłaszanych przez uczestników Programu potrzeb, zainteresowań i możliwości. Dodatkowo broker edukacyjny 

świadczył usługę wsparcia w zakresie poszukiwania pracy, określania zainteresowań i predyspozycji 

zawodowych oraz planowania kariery zawodowej w oparciu o indywidualnie kreowane ścieżki rozwoju 

zawodowego i/lub edukacyjnego.  

W 2013 roku z indywidualnych konsultacji z brokerem edukacyjnym skorzystało 18 uczestników Programu   

(12 kobiet i 6 mężczyzn)  

Uzupełnieniem do konsultacji indywidualnych świadczonych przez brokera edukacyjnego były warsztaty 

grupowe dla uczniów katowickich szkół, prowadzone według autorskiego programu, który obejmował 

następujące tematy:  

 „Wykorzystanie Internetu w planowaniu kariery zawodowej” 

 „Bogate CV – staże, praktyki, wolontariat i inne skarby” 

 „Czym dla mnie jest kariera zawodowa?”    

 „Idealne dokumenty aplikacyjne” 

 „O czym powinniśmy wiedzieć podejmując pierwszą pracę czyli prawo pracy  w pigułce” „Wybieram 

szkołę – gdzie i jak szukać informacji o ofercie szkół ponadgimnazjalnych i warunkach rekrutacji do 

nich. 

 W 2013 roku odbyły się 22 warsztaty w których łącznie wzięło udział 440 uczniów  z 7 katowickich szkół.  

 

2. Organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną – wsparcie doradcy 

zawodowego. 

Od października 2013 roku, dotychczasową usługę wsparcia brokera edukacyjnego zastąpiono usługą wsparcia 

doradcy zawodowego. Zmiana taka podyktowana była potrzebą dopasowania oferty wsparcia do faktycznych 

potrzeb młodych mieszkańców, zgłaszanych pracownikom Programu.  

 

3. Organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną – wsparcie animatora lokalnego, 

Bardzo ważną funkcję w realizacji każdego programu aktywności lokalnej zajmuje osoba animatora. Opisując 

rolę i predyspozycje animatora w programie dla młodzieży należy mieć na uwadze specyfikę takiej grupy 

docelowej. Bezsprzecznie jest to funkcja wymagająca wyrazistego i charyzmatycznego podejścia, umiejętności 

wzbudzania zainteresowania młodych ludzi, otwartości, elastyczności z jednoczesną umiejętnością określania 

ram. Przede wszystkim zaś rola animatora wymaga autentycznej i budzącej zaufanie postawy. Zdaje się  

bowiem, że młodzież potrzebuje i poszukuje dziś punktów odniesienia i wsparcia towarzyszącego. Filozofia 
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animacji, jaką przyjęto w Programie sprowadza się więc do hasła „Nie wyręczaj – twórz przestrzeń do 

działania. Bądź krok przed wskazując kierunki i możliwości. Bądź obok, towarzysząc młodemu człowiekowi. 

Bądź krok za, będąc wsparciem w chwilach trudnych”. Realizacja takiej filozofii wymaga oczywiście 

konsekwencji i czasu, jednak już w trzecim roku realizacji można zauważyć pozytywne efekty takiego 

podejścia. Młodzi ludzie, przy wsparciu animatora i innych pracowników Programu, podejmują inicjatywy, 

przełamują własne bariery, chętniej włączają się w różne działania i wzrasta przy tym ich poczucie własnej 

wartości. Dostrzegają w większej aktywności  (i w aktywności w ogóle) interes swój i wspólny. Powszechnie 

wiadomo, że młodość nie znosi sztampowości, dlatego w animacji tej grupy społecznej pracownicy starają się 

stawiać na nieszablonowość, zapraszając młodych ludzi i towarzysząc jej zarówno na stadionach piłkarskich 

jak i wysokogórskich szlakach. Pomagają przeżywać przygody życia, ale też uczciwie i konsekwentnie 

wskazują na priorytety takie jak edukacja czy praca. Z usługi animatora lokalnego w 2013 roku korzystało      

47 osób (26 kobiet i 21 mężczyzn) w tym 20 osób kontynuowało udział w tej formie wsparcia od 2012 roku. 

Ponieważ funkcja animatora lokalnego była integralnie związana z organizacją działań o charakterze 

środowiskowym, jak również z koordynacją Programu należy uznać, że wsparciem animatora pośrednio objęto 

faktycznie większą część uczestników i osób z ich otoczenia.  

 

4. Organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego 

Organizując specjalistyczne, indywidualne wsparcie dla młodzieży, brano pod uwagę newralgiczne i ważne dla 

młodzieży tematy. W ramach tego instrumentu, uczestnicy Programu mogli zatem skorzystać ze wsparcia 

dietetycznego. W 2013 roku w instrumencie wzięło udział 9 uczestników  (6 kobiet i 3 mężczyzn).  

 

5. Organizacja i sfinansowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych. 

Jednym z czołowych zadań Programu było zorganizowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych 

dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zawodowym,  dlatego też  podczas ubiegłorocznych 

ferii zimowych, w dniach 18.02-20-02.2013 roku, zorganizowano w Lalikach wyjazdowy warsztat dla 

młodzieży, w którym uczestniczyło 10 osób. Trening przeprowadził doświadczony psycholog i trener, 

współpracujący  z Programem już w latach ubiegłych. Program szkolenia obejmował m.in. rozwój umiejętności 

liderskich poprzez zwiększenie świadomości i kształtowanie własnych zachowań uczestników w obszarach: 

komunikacja interpersonalna (komunikacja werbalna i niewerbalna; omijanie barier komunikacyjnych), 

asertywność w relacji, czyli dbanie o siebie, nie krzywdząc innych (postępowanie w sytuacjach konfliktowych), 

rozwijanie kompetencji społecznych, związanych z budowaniem współpracy grupowej, elementy 

autoprezentacji i rola adekwatnej samooceny w funkcjonowaniu lidera, radzenie sobie ze stresem w sytuacjach 

ekspozycji społecznej, etyka, jako niezbędny element postawy liderskiej, budowanie współpracy różnych 

podmiotów na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. Efektem końcowym treningu były 

warsztaty, w trakcie których wypracowany został pomysł na inicjatywę lokalną. 
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6. Organizowanie i finansowanie uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach. 

Instrument zrealizowano w formie finansowania zatrudnienia wychowawcy w nowopowstałym 

Specjalistycznym Klubie Młodzieżowym nr 3 w Katowicach-Zawodziu (w wymiarze 5/8 etatu).  

 

Rezultaty realizacji Programu 

1.Osiągnięto następujące rezultaty miękkie: 

a) wzrost poziomu aktywności młodzieży w życiu społecznym, o czym świadczą m.in. analiza ankiet, 

liczba zrealizowanych inicjatyw, obserwacje uczestników w trakcie ich udziału w Programie, 

b) wzrost kompetencji i umiejętności społecznych uczestników Programu, w tym w obszarze  

umiejętności koncepcyjnych i organizacyjnych, o czym świadczy liczba zrealizowanych inicjatyw         

i wydarzeń, obserwacje uczestników w trakcie ich udziału w Programie,  

c) nabycie przez młodzież poczucia sprawczości swoich działań poprzez realizację własnych pomysłów     

i inicjatyw, 

d) zmiana postrzegania młodzieży jako grupy społecznej przez innych mieszkańców Katowic, poprzez 

realizację i promocję podjętych działań i inicjatyw (szczególnie tych realizowanych w przestrzeni 

publicznej).  

2. Osiągnięto następujące rezultaty twarde: 

 26 osób skorzystało ze wsparcia animatora lokalnego,  

 18 osób nabyło niezbędnych informacji i umiejętności do dokonania świadomego, opartego m.in. 

o realia rynku pracy i własnych predyspozycji, wyboru dalszej ścieżki zawodowej i edukacyjnej 

poprzez usługę brokera edukacyjnego,  

 9 uczestników Programu skorzystało ze specjalistycznego wsparcia indywidualnego w zakresie 

spraw i problemów ważnych z punktu widzenia młodego człowieka,  

 10 uczestników wzięło udział w treningu umiejętności społecznych, 

 10 osobom umożliwiono pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej – Specjalistycznym Klubie 

Młodzieżowym nr 3 w Zawodziu – poprzez finansowanie ze środków Programu kosztów 

zatrudnienia wychowawcy.  

Współpraca międzysektorowa 

W realizacji Programu stawiano na współpracę międzysektorową i łączenie potencjałów z wieloma 

organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze problematyki młodzieżowej. Były to m.in. katowickie 

szkoły, domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze, organizacje pozarządowe, Powiatowy Urząd Pracy 

w Katowicach i inne. 

 

Zaangażowanie Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży „Postaw na siebie” w realizację 

komponentu ponadnarodowego w projekcie systemowym „Damy rade...” 
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 Przedstawiciele Programu Aktywności Lokalnej na Rzecz Młodzieży „Postaw na siebie!”, zarówno 

pracownicy jak i jego uczestnicy, aktywnie włączali się w działania realizowane w ramach komponentu 

ponadnarodowego.  

 Pracownicy Programu wzięli udział w wizycie tematycznej w organizacji partnerskiej Fundacion 

Paideia w Hiszpanii, gdzie zaprezentowano główne założenia i działania podejmowane w ramach Programu, 

a także także zapoznano się z działaniami partnera, kierowanymi m.in. do młodzieży. Pracownicy uczestniczyli 

również w dwóch rewizytach partnerów w Katowicach, uczestnicząc w spotkaniach ale przede wszystkim 

prezentując postępy we wdrażaniu projektu „Młodzidziennikarze.pl”, który był próbą przeniesienia rozwiązań, 

zaczerpniętych od partnera litewskiego, na grunt katowicki.  Istotnym punktem działań PAL-M w 2013 roku, 

było przygotowanie i uczestnictwo w Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym w Lalikach. W obozie tym 

wzięło udział 6 uczestników Programu oraz pracownik Programu. Zaangażowano się również w przygotowanie 

materiałów promocyjnych i dokumentujących obóz – publikację oraz film promocyjny. Podsumowaniem 

zaangażowania PAL-M w realizację komponentu była prezentacja nt. Projektu „Młodzidziennikarze.pl” 

w trakcie konferencji podsumowującej jego realizację.  

 

Sposób i źródła finansowania Programu. 

Program był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII, Działania 7.1. Podziałania 7.1.1. Budżet był 

realizowany zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu systemowego „Damy radę – program aktywizacji 

zawodowej i społecznej w Katowicach”.  

Całkowity koszt Programu w 2013 roku wyniósł:  179 464,30  zł.  
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