
UCHWAŁA NR XLVII/1098/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na lata 2014-2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 
594 z późn.zm.) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013, poz. 182 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu na lata 2014-2015, który jest elementem projektu 
systemowego „Damy radę - program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do wdrożenia wyżej wymienionego programu i złożenia sprawozdań 
z jego realizacji w terminach odpowiednio do 28 lutego 2015r. i 31 sierpnia 2015 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu 

realizowany w latach 2014-15, w ramach Projektu „Damy 

Radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej             

w Katowicach”, współfinansowanego przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 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, przyjętego Uchwałą Rady Miasta 

Katowice nr XLII/1006/13 z dnia 27 listopada 2013 roku. 

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/1098/14

Rady Miasta Katowice

z dnia 26 marca 2014 r.
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I. Tytuł Programu. 

Pogram Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu (PCAL Załęże) 

 

II. Lokalizacja Programu. 

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu realizowany będzie w dzielnicy Katowice-Załęże, a jego 

siedzibą będą pomieszczenia mieszczące się przy ulicy Gliwickiej 80c/5, które są własnością Parafii Św. Józefa 

w Katowicach i zostaną udostępnione nieodpłatnie na potrzeby realizacji Programu. 

 

III. Diagnoza. 

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu stanowi kontynuację działań projektu z lat 

poprzednich. Jest narzędziem pozwalającym na całościowe i ponadinstytucjonalne działanie na rzecz potrzeb 

społeczności lokalnej, zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Program 

prowadzony będzie przez dwóch wykwalifikowanych pracowników i oparty na współpracy pomiędzy 

lokalnymi partnerami (instytucje, organizacje pozarządowe, firmy prywatne, etc.) wspierającymi inicjatywy 

lokalne zgłaszane przez mieszkańców, zmniejszając tym samym ryzyko ich wykluczenia z życia społecznego     

i kulturowego. Dodatkowym priorytetem Programu będzie sygnalizowany problem bezpieczeństwa 

mieszkańców dzielnicy, stwierdzony również na podstawie „Diagnozy problemów społecznych                           

i monitoringu…”, w ramach którego powołany zostanie program „Załęże – bezpieczna dzielnica”. Bazując na 

podstawie powyższych opinii, jak  i wynikach przeprowadzonych badań można stwierdzić, iż dzielnica stanowi 

jedną z trzech na tle miasta Katowice, najbardziej zagrożonych zjawiskami o charakterze chuligańskim, 

kradzieży i wymuszeń rozbójniczych. Program „Załęże – bezpieczna dzielnica” zakłada edukację obywatelską, 

która przyczyni się do powstania trwałych mechanizmów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez 

organizację debat, spotkań, programów profilaktycznych, treningów umiejętności społecznych oraz 

poradnictwa specjalistycznego – prawnego.  

Powyższe problemy mają bezpośredni wpływ na integrację mieszkańców Załęża. Dzielnicę 

charakteryzuje bowiem niejednorodna zabudowa, rozciągająca się wzdłuż krętej ulicy Gliwickiej. Rozległość 

Załęża oraz brak wyraźnie wydzielonego rynku powodują, że nie istnieje naturalna przestrzeń, na której 

mogliby spotykać się mieszkańcy i która byłaby swego rodzaju centrum życia dzielnicy. Wyjątek stanowi 

jedynie plac kościelny Parafii Św. Józefa, gdzie średnio dwa razy do roku Program Centrum Aktywności 

Lokalnej w Załężu wraz z lokalnymi partnerami organizuje imprezy środowiskowe, które służą integracji             

i aktywizacji społeczności lokalnej. Działania te nie są wystarczające by trwale doprowadzić do spotkania          

i dialogu osób zamieszkujących różne części dzielnicy.  Z uwagi na swoiste rozbicie społeczności bardzo 

wyraźnie pojawiają się różnice w celach, wartościach czy preferowanych rozwiązaniach istniejących 

problemów.  

Założenia Programu pozostają w zgodzie z Narodową Strategią Spójności oraz celami realizacji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i wpisują się w Poddziałanie 7.1.1. 
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 IV. Adresaci. 

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu skierowany jest do członków społeczności lokalnej, 

grup i osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz innych grup i osób funkcjonujących 

na terenie dzielnicy, zgodnie z  rozeznanymi potrzebami społecznymi. 

Na lata 2014-2015 oddziaływaniem w ramach instrumentów aktywnej integracji planuje się objąć       

43 uczestników Programu i otoczenie tych osób. 

 

V. Cele Programu. 

Cel główny: 

Podniesienie poziomu aktywności lokalnej mieszkańców dzielnicy zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz zjawiskami o charakterze chuligańskim, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych, poprzez 

zwiększenie aktywnych form integracji społecznej oraz zaangażowanie instytucji w proces rozwiązywania 

lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb, przy aktywnym zaangażowaniu 

mieszkańców. 

Cele operacyjne (szczegółowe): 

a) poprawa funkcjonowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

b) minimalizacja zjawisk o charakterze chuligańskim, kradzieży i wymuszeń rozbójniczych poprzez 

edukację obywatelską (spotkania, debaty, treningi etc.), 

c) wsparcie postaw obywatelskich poprzez zwiększenie kompetencji społecznych, 

d) promocja działań prospołecznych, edukacja oraz dostęp do informacji o uprawnieniach, 

e) stworzenie warunków dla powstania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, 

f) rozwój współpracy lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych na rzecz rozwiązywania 

problemów obszaru objętego oddziaływaniem PCAL Załęże. 

 

VI. Opis planowanych działań i metody realizacji. 

Program będzie realizowany poprzez działania o charakterze środowiskowym oraz wykorzystanie 

instrumentów aktywnej integracji.  

 

1. Wobec co najmniej 43 klientów MOPS Katowice wraz z otoczeniem zastosowane zostaną następujące 

instrumenty aktywizacji społecznej: 

a) organizacja i sfinansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych, 

b) organizacja i sfinansowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla mieszkańców obszaru 

objętego oddziaływaniem PCAL Załęże, 

c) organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną (poszukiwanie i szkolenie lokalnych 

liderów, animatorów w tym wyjazdowe szkolenie z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych                    

i umiejętności animacyjnych), 

d) poradnictwo specjalistyczne (socjalne, prawne). 
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2. W obszarze działań o charakterze środowiskowym zostaną zrealizowane następujące zadania: 

a) organizacja lokalnych imprez integracyjnych, 

b) organizacja i sfinansowanie wyjść i wyjazdów integracyjnych dla aktywnych mieszkańców dzielnicy,  

c) wsparcie i finansowanie inicjatyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców służących przeciwdziałaniu 

zjawiskom  marginalizacji społecznej, 

d) organizacja i finansowanie spotkań i warsztatów edukacji społecznej, 

e) promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną, 

f) współdziałanie instytucji samorządowych i pozarządowych z  lokalną społecznością, 

g) wspieranie lokalnych liderów, 

h) umożliwienie dostępu do informacji i konsultacji. 

 

3. Dla zapewnienia realizacji Programu niezbędne będzie: 

a) utrzymanie stanowiska pracownika socjalnego-koordynatora programu pełniącego w projekcie rolę 

animatora lokalnego, 

b) utrzymanie stanowiska pracownika socjalnego, 

c) zaangażowanie pracowników socjalnych TPPS-4 oraz pracowników instytucji i organizacji pozarządowych 

do wsparcia działań PCAL Załęże w środowisku lokalnym, 

d) zatrudnienie osoby do prowadzenia Treningu Umiejętności i Kompetencji Społecznych, 

e) zatrudnienie konsultanta prawnego, 

f) zatrudnienie osób do prowadzenia spotkań i warsztatów dla uczestników PCAL Załęże, 

g) zatrudnienie osób do prowadzenia szkoleń i konsultacji dla członków społeczności lokalnej. 

 

4. W zakresie środków rzeczowych niezbędne będzie: 

a) zakup materiałów biurowych na realizację zadań, 

b) zapewnienie środków na przejazdy, 

c) zapewnienie środków na współorganizację z partnerami lokalnymi imprez i spotkań o charakterze 

kulturalnym, integracyjnym itp., 

d) zapewnienie środków na organizację treningu kompetencji i umiejętności społecznych, spotkań 

tematycznych oraz konsultacji dla członków społeczności lokalnej, 

e) zapewnienie środków na marketing i promocję. 

VII. Rezultaty.  

 

1. Rezultaty miękkie: 

a) wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności      

     mieszkańców za procesy w niej zachodzące, 

b) wzrost poczucia bezpieczeństwa poprzez uruchomienie trwałych mechanizmów  

     zmierzających do zminimalizowania istniejących zagrożeń, 
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c) zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, 

d) integracja społeczności lokalnej i grup społecznych, 

e) planowanie i realizowanie działań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców, 

f) skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów, 

g) wzrost zaangażowania instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie  

     podejmowania działań środowiskowych, 

h) stworzenie możliwości powrotu do aktywnego życia w społeczności lokalnej, 

i) podwyższenie jakości realizowanych działań środowiskowych oraz inicjowanie    

     nowych form i metod pracy środowiskowej, 

j) poprawa wizerunku dzielnicy. 

 

2. Produkty: 

a) przeprowadzanie spotkań grupy samopomocowej, 

b) przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i osób z ich otoczenia, 

c) przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego-prawnego oraz specjalistycznego-socjalnego dla 

uczestników Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu oraz osób z ich otoczenia, 

d) przeprowadzenie warsztatów edukacji społecznej, spotkań oraz debat w ramach programu „ Załęże – 

bezpieczna dzielnica”,  

e) zorganizowanie wyjazdowego szkolenia z zakresu doskonalenia kompetencji społecznych                         

i umiejętności animacyjnych, 

f) organizacja i koordynacja inicjatywy lokalnej,  

g) współpraca w ramach zawiązanego partnerstwa lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów 

lokalnych w obszarze objętym oddziaływaniem PCAL Załęże, 

h) organizacja  imprez integracyjnych. 

 

VIII. Czas trwania i harmonogram Programu. 

 

1. Czas realizacji. 

Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu będzie realizowany w okresie od stycznia 2014 do kwietnia 

2015 roku. 
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2. Harmonogram działań: 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 2014 ROK 

 

2015 ROK 

 MIESIĄC MIESIĄC 

    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Przygotowanie założeń na 

2014-2015 organizacja 

PCAL Załęże 

                        

Rekrutacja uczestników 

PCAL Załęże 
                        

Realizacja wyznaczonych 

zadań PCAL Załęże w tym: 
  

spotkania grupy 

samopomocowej 
                        

działania animacyjne 

(animator lokalny) 

 

                        

udzielanie poradnictwa 

specjalistycznego  
                        

przeprowadzenie spotkań, 

debat społecznych 
                        

organizacja i koordynacja 

inicjatywy lokalnej 
                        

Organizacja wyjść i 

wyjazdów integracyjnych 
                        

organizacja  imprez 

integracyjnych 
                        

Monitoring i ewaluacja 

 

                        

Id: 57B7632E-E349-4242-AAC2-08920F7C2F65. Podpisany Strona 7



 
 

 

Ponadto planowane są: 

a) przeprowadzenie spotkań i warsztatów edukacji społecznej (II-IV kwartał  2014 oraz I kwartał 2015), 

b) przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i osób z ich otoczenia (II-III kwartał 2014 oraz I kwartał 2015), 

c) przeprowadzenie szkolenia wyjazdowego z zakresu planowania inicjatywy społecznej (II-IV kwartał  

2014), 

d) przeprowadzenie wyjść i wyjazdów integracyjnych dla młodzieży i aktywnych mieszkańców (II-IV 

kwartał 2014 oraz I kwartał 2015), 

e) organizacja i sfinansowanie spotkania świątecznego-integracyjnego dla aktywnych mieszkańców           

i lokalnych partnerów (XII/2014). 

 

IX. Podział odpowiedzialności za realizację. 

Realizacja Programu zostanie powierzona Sekcji ds. Współpracy ze Społecznością Lokalną – 

Programowi Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu, w której to jednostce wyznaczone zostaną osoby 

odpowiedzialne za koordynację i obsługę Programu oraz osoby zaangażowane w realizację działań 

środowiskowych oraz instrumentów aktywnej integracji. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za planowanie, 

organizowanie, monitorowanie oraz sprawozdawczość w ramach Programu będzie jego koordynator, 

bezpośrednio podległy Zastępcy Dyrektora MOPS Katowice. Ponadto w skład zespołu realizującego Program 

wejdzie pracownik socjalny. 

 

X. Sposób i źródło finansowania. 

Program współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII, Działania 7.1. Podziałania 7.1.1. Budżetu 

Państwa oraz z budżetu Miasta Katowice w ramach wkładu własnego MOPS określonego w uchwale 

budżetowej dla projektu „Damy radę – program aktywizacji społecznej i zawodowej w Katowicach”. 

Budżet będzie realizowany zgodnie z umową o dofinansowaniu projektu systemowego „Damy radę – 

program aktywizacji zawodowej i społecznej  w Katowicach” na lata 2014-2015.  

Całkowity koszt programu wyniesie:    

156 600,00 zł.  w 2014r. 

      57 857,10 zł. w 2015r. 

Łącznie:      214 457,10 zł.  w latach 2014-2015 
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