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I Wprowadzenie 

 

Program Aktywności Lokalnej dla ul . Chojnickiej – „Nasze podwórko, 

Nasz sukces” 

 

 
Dokument ten stanowi uzupełnienie Strategii Polityki Społecznej w Mieście 

Kościerzyna na lata 2005 – 2013 oraz Powiatowego Programu na Rzecz Zatrudnienia i 

Spójności Społecznej Powiatu Kościerskiego na lata 2007-2015.  

Przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej koncepcje są zgodne z założeniami 

zawartymi w wojewódzkich jak i ogólnopolskich dokumentach strategicznych, takich jak 

m.in.:  

-   STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO, 

-   STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJWEÓDZTWA POMORSKIEGO DO 

2013r., 

-   PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2007-2013 DLA PRIORYTETU VII W 

WOJEWÓDZTWIE   POMORSKIM, 

-  STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 – 2013 (Dokument 

towarzyszący  realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013), 

-  STRATEGIA ROZWOJU KRAJU NA LATA 2007 - 2015 , 

-  NARODOWA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA POLSKI,  

-  NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2007 – 2013,  

-  STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO 

NA LATA 2007-2013, MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, 

-  NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI,  

-  PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI NARODOWE STRATEGICZNE 

RAMY ODNIESIENIA 2007–2013.  

 

 

Program Aktywności Lokalnej (PAL) „Nasze podwórko, Nasz sukces” zakłada 

działania na rzecz środowiska lokalnego na terenie Miasta Kościerzyna. W szczególności 

wobec rodzin i społeczności osiedlowej zamieszkującej przy ul. Chojnickiej nr 16, 16A, 16B 

w tym w nowopowstałym bloku socjalnym. Mieszkańcy tej części miasta zagrożeni są 

naznaczeniem oraz wykluczeniem społecznym. W związku z czym należy podjąć takie 

działania, które pozwolą zniwelować to zagrożenie.   

 



 

 

Program „Nasze podwórko, Nasz Sukces” jest częścią realizowanego od 2008r. 

projektu systemowego MOPS Można Owszem Pomóc Sobie realizowanego z Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 

przez ośrodki pomocy społecznej.   

Jest to nowe działanie, którego do tej pory nie praktykowano w Kościerzynie. W 

projekcie wezmą udział Beneficjenci Ostateczni – 11 osób i ich otoczenie zamieszkujące przy 

ul. Chojnickiej 16, 16A i 16B (w tym w nowopowstałym bloku socjalnym).   

 

II Cele oraz przewidywane rezultaty 

 

Celem Programu Aktywności Lokalnej „Nasze podwórko, Nasz sukces” jest 

pobudzanie społeczności lokalnej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

mieszkańców ul. Chojnickiej 16, 16A, 16B, poprzez wzmocnienie, wspieranie oraz 

angażowanie ich potencjału i zasobów. 

Celami szczegółowymi projektu są: 

 

- zwiększenie umiejętności prospołecznych, uczące współpracy w grupie, negocjacji, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów poprzez wspólna pracę na rzecz ul. Chojnickiej, 

- aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia, 

- zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich świadomości dotyczącej dobra wspólnego i 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

- zwiększenie kompetencji i umiejętności społecznych poprzez udział w spotkaniach Rady 

Osiedla, 

- wzmocnienie poczucia przynależności do miejsca zamieszkania i budowanie jego 

pozytywnego wizerunku w lokalnym środowisku,  

-  poprawa funkcjonowania społecznego uczestników programu,  

- promocja alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego – rodzice z dziećmi, 

rodzinami i sąsiadami, 

- wsparcie społeczne dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

- zainicjowanie działań samopomocowych, 

- promocja ciekawych form spędzania czasu wolnego – integracja grup beneficjentów, 

- trwała aktywizacja.  

 



 

 

Twardymi rezultatami projektu będzie: 

- udział w Radzie Osiedla 11 osób – 14 spotkań, 

- wsparcie asystenta rodziny dla 2 rodzin, 

- uczestnictwo w kursie zawodowym – min. 1 osoba, max 3os. 

- spotkanie z doradcą zawodowym – min. 1 osoba, 

- 1 plac zabaw dla dzieci, 

- inicjatywa własna beneficjentów – zagospodarowanie terenu wokół bloku socjalnego 

(posadzenie krzewów, kwiatów,  ich pielęgnacja, przygotowanie miejsca pod plac zabaw dla 

dzieci  

i miejsca spotkań dla mieszkańców, dbałość o plac zabaw oraz sprzątanie wokół bloku itd.); 

- uczestnictwo w warsztatach w Centrum Kultury i Sportu – 14 godz. zajęć w grupie; 

- spotkanie z prawnikiem 11os. grupowo.  

 

Miękkie rezultaty w odniesieniu do planowanych działań to: 

- podniesienie wiary we własne możliwości i możliwości społeczeństwa; 

- zwiększenie motywacji osobistej do pozytywnych zmian; 

- zwiększenie odpowiedzialności i samodyscypliny; 

- umiejętność pracy w zespole; 

- nabycie przekonania o przynależności do środowiska lokalnego, zniwelowanie poczucia 

wyobcowania, 

- poczucie przynależności do posiadanego dobra wspólnego – miejsca zamieszkania i placu 

zabaw, 

- nabycie umiejętności komunikacji; 

-zwiększenie świadomości społecznej poprzez obcowanie z kulturą, tradycją, sportem, 

ekologią i turystyką.  

- poprawa kompetencji społecznych, 

- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy. 

Tak sprecyzowane rezultaty pozwolą na zrealizowanie założonego przez nas celu. 

 

 

 

 

 

 

III Ocena zasobów niezbędnych do uzyskania założonych celów 

 



 

 

Program Aktywności Lokalnej realizowany będzie przy pomocy zasobów 

wewnętrznych miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zewnętrznych.  

 

A. Zasoby wewnętrzne 

 

PAL realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kościerzynie przy ulicy Brzechwy 5. Możliwa część zaplanowanych do realizacji zadań 

będzie przeprowadzona w siedzibie Ośrodka.  

Zasoby kadrowe ośrodka stanowi grupa pracowników socjalnych pracujących  

w swoich rejonach opiekuńczych a także specjaliści i konsultanci, którzy realizują szeroko 

rozumianą pomoc o charakterze niematerialnym i posiadają doświadczenie w organizowaniu i 

prowadzeniu działań możliwych do realizacji w ramach PAL.  

Koordynatorem PAL zostanie kierownik sekcji do spraw aktywizacji środowiska 

lokalnego – pracownik etatowy Ośrodka, który jednocześnie będzie też sprawował pieczę nad 

całym projektem systemowym realizowanym w 2011 roku. Bezpośrednim opiekunem i 

organizatorem PAL  zostanie pracownik socjalny – pracownik etatowy ośrodka. 

Zespół realizujący program PAL będzie korzystać z wyposażenia siedziby Ośrodka – 

miejsc pracy poszczególnych pracowników (biurka, fotele, krzesła, szafy na akta, komputery 

z drukarkami, kserokopiarka, telefony, fax, aparat cyfrowy, rzutnik multimedialny) oraz ze 

sprzętu, który zostanie  nabyty ze środków dotacji. 

 

 

B. Zasoby zewnętrzne  

 

Warsztaty kulinarne z pieczeniem tradycyjnych kaszubskich wypieków oraz szkółka 

regionalna prowadzone będą w Centrum Kultury i Sportu im. Józefa Wybickiego w 

Kościerzynie, które posiada odpowiednie pomieszczenia do przeprowadzenia tego typu 

treningów. Szczegółowe zasady współpracy zostaną określone  w umowie.  

Realizacja poszczególnych etapów Programu zostanie zlecona specjalistom: 

asystentowi rodziny, doradcy zawodowemu, prawnikowi, osobie prowadzącej warsztaty 

kulinarne, którzy nie są  pracownikami MOPS.  

 

 



 

 

IV Szczegółowy opis planowanych działań 

 

Program Aktywności Lokalnej realizowany będzie przy pomocy: 

1. Środowiskowej pracy socjalnej - środowiskowa praca socjalna w ramach programu 

aktywności lokalnej - jest działaniem realizowanym przez pracownika socjalnego lub 

inną osobę, mającym na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we 

wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie 

poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków 

sprzyjających temu celowi; 

 

2. Instrumentów aktywnej integracji - zespół instrumentów o charakterze 

aktywizacyjnym, opisanych w pkt. 5.2 Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania 

projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów 

Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

 

3.   Działań o charakterze środowiskowym, które w programie aktywności lokalnej są    

      inicjatywami integracyjnymi obejmującymi: 

- przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych i programów 

środowiskowych np. spotkania z grupami docelowymi, wydanie publikacji; 

- edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, 

działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; 

- organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i 

spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, 

sportowym, ekologicznym czy turystycznym; 

- inne instrumenty działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z 

ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdział 

85154), o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 85153), rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 85311, 85324); 

 

Program przewiduje realizację szczegółowo zaplanowanych działań dla określonej 

grupy odbiorców. Beneficjentami ostatecznymi jest grupa 11 mieszkańców wraz z rodzinami 

zamieszkujących przy ul. Chojnickiej 16,16A,16B, gdzie znajduje się nowopowstały blok 



 

 

socjalny. Beneficjenci stanowią grupę osób w wieku od 19 do 57 r. ż. (9 kobiet, 2 mężczyzn). 

Są to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym przede wszystkim z powodu 

stereotypowego postrzegania osób zamieszkujących bloki czy dzielnice socjalne. Poza tym 

zagrożenie dla tej grupy odbiorców stanowi również fakt, że mieszkańcy, ze względu na 

krótki okres zamieszkiwania bloku socjalnego, nie czują przynależności społecznej do 

miejsca zamieszkania. Nie identyfikują go jako „swojego” miejsca pochodzenia.   

Działania realizowane będą w miesiącach od marca do grudnia 2011 roku zgodnie z 

harmonogramem realizacji i wydatków zamieszczonym w punkcie V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V Czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych 

działań 

 
Projekt Programu Aktywności Lokalnej „Nasze podwórko, Nasz sukces”  

przewidziany jest do realizacji w okresie od marca do grudnia 2011r. Poszczególne jego etapy 

oraz miesiące realizacji przedstawia poniższa tabela. 
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NAZWA ZADANIA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1. DZIAŁANIA W RAMACH PAL „Nasze 

podwórko, Nasz sukces”                         

1.1 RADA OSIEDLA – spotkania  z 

przedstawicielami Samorządu Terytorialnego, z 

Radą Miasta, zarządcą osiedla, prawnikiem  itd. 

(instrument aktywizacji społecznej; organizacja i 
finansowanie uczestnictwa w grupach  i klubach 

samopomocowych)                          

1.2 KONSULTACJE Z DORADCĄ 
ZAWODOWYM – INDYWIDUALNIE dla osób 
decydujących się na kurs zawodowy (instrument 

aktywizacji zawodowej – organizacja i 

finansowanie usług wspierających, w tym 
doradcy zawodowego)                          

1.3 ASYSTENT RODZINY dla 2 rodzin 

(instrument aktywizacji społecznej; organizacja i 
finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin 

marginalizowanych, w tym kosztów asystenta 
rodzinnego) 

   

        

 

     

      

 1.4  INICJATYWA WŁASNA BO – 

zagospodarowanie terenu oraz przygotowanie 

miejsca pod  plac zabaw (organizacja i 

finansowanie usług wspierających animację 
lokalną) 

     

      

 
1.5 KURSY ZAWODOWE 

            1.6  ZAJĘCIA W CENTRUM KULTURY I 
SPORTU im. Józefa Wybickiego 

14godz./grupowo 

            1.7 POCZĘSTUNEK PODANY PODCZAS 

SPOTKAŃ 

            1.8 BADANIA MEDYCYNY PRACY  

            2. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE 
ŚRODOWISKOWYM                         

2.1 wyjścia na basen                         

2.2 wyjazd do kina                         

2.3 wyjazd do teatru             

2.4 spotkanie integracyjne przy MOPS             

2.5 wycieczka poznawcza do Torunia             

 3. KOORDYNACJA PAL             

 3.1 opiekun PAL - u             

 

4. EWALUACJA I MONITORING 

DZIAŁAŃ             

 

 



 

 

VI Szacunkowy budżet przewidziany na realizację programu z podziałem 
na poszczególne kategorie wydatków 
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NAZWA ZADANIA 
Przewidywany 

koszt 
całkowity w zł 

Z tego z 
wnioskowanej 

dotacji w zł 

Z tego ze 
środków 

własnych w zł 

1. DZIAŁANIA W RAMACH PAL „Nasze 

podwórko, nasz sukces”       

1.1 RADA OSIEDLA (instrument aktywizacji 

społecznej -  organizacja i finansowanie 

uczestnictwa w grupach wsparcia i klubach 

samopomocowych)  

3.000,00 3.000,00 
 

1.2 ASYSTENT RODZINY (instrument 

aktywizacji społecznej-organizacja i 

finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin 
marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia 

asystenta rodzinnego) – 2 rodziny 

2.580,00 2.580,00 
 

1.3 KONSULTACJE Z DORADCĄ 
ZAWODOWYM – INDYWIDUALNIE 

(instrument aktywizacji zawodowej – organizacja 

i finansowanie usług wspierających, w tym 
doradcy zawodowego) dla os. biorących udział w 
kursie zawodowym 

240,00 240,00 
 

1.4 INICJATYWA WŁASNA BO – dbanie o 

własne podwórko i nowy plac zabaw (organizacja 

i finansowanie usług wspierających animację 
lokalną– zakup narzędzi, kwiatów, roślin 
nawozów,  itp. 

3.000,00 3.000,00 
 

1.5 ZAJĘCIA W CENTRUM KULTURY I 

SPORTU im. Józefa Wybickiego 
2.490,00 2.490,00 

 

1.6 KURS ZAWODOWY min. 1 os., max 3 os. 9.000,00 9.000,00 
 

1.7 POCZĘSTUNEK PODCZAS SPOTKAŃ 2.000,00 2.000,00 
 

1.8 BADANIA MEDYCYNY PRACY 670,00 670,00 
 

1.9 PLAC ZABAW  
  

40.000,00 

1.10 KOLONIA DLA DZIECI BO 6.000,00 6.000,00 
 

1.11 INNE INSTRUMENTY AKTYWIZACJI 

SPOŁECZNEJ DOBRANE INDYWIDUALNIE 
DO POTRZEB KLIENTÓW 

4.020,00 4.020,00 
 

2. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE 
ŚRODOWISKOWYM (nie stanowiące 
bezpośrednich kosztów PAL; są odrębnym 
zadaniem w Projekcie przewidzianym dla 

wszystkich BO projektu) 

   

2.1 wyjścia na basen 670,00 670,00 
 

2.2 wyjazd do kina 568,00 568,00 
 2.3 wyjazd do teatru 960,00 960,00 
 2.4 spotkania integracyjne przy MOPS 1.372,00 1.372,00 
 

2.5 wycieczka poznawcza do Torunia 1.255,00 1.255,00 
 

 RAZEM: 77.825,00 37.825,00 40.000,00 

Powyższe wyliczenie jest wstępnym przerachowaniem kosztów realizacji PAL, na który składają się dwa zadania 
w projekcie: Aktywna Integracja – PAL oraz Działania o Charakterze Środowiskowym, które w powyższym 
wyliczeniu są wyodrębnioną częścią przewidzianą dla tej grupy odbiorców,  dlatego też pozycje wykazane w pkt. 
2 należy odjąć od ogólnej kwoty programu.  
 

 

 



 

 

VII Podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części 

składowych Programu 

 Za realizację poszczególnych etapów programu PAL „Nasze podwórko, Nasz sukces”  

będzie odpowiedzialny Zespół Projektowy powołany do całościowego zarządzania projektem 

MOPS – Można Owszem Pomóc Sobie, w ramach którego przygotowany został PAL.  

 

VIII Realizatorzy 

Realizatorem  zadań Programu Aktywności Lokalnej jest: 

- Urząd Miasta Kościerzyna 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- Powiatowy Urząd Pracy  

- Centrum Kultury i Sportu im. Józefa Wybickiego 

 

IX Źródła finansowania Programu 

Realizację zadań programu zamierzamy finansować: 

- ze środków własnych budżetu samorządu terytorialnego 

- ze środków funduszy strukturalnych – Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 

Poddziałnie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 

społecznej. 

 

X Uzasadnienie realizacji programu 

W mieście Kościerzyna nie prowadzono do tej pory tak szeroko sprecyzowanych 

programów aktywizacyjnych, dających środowiskom zagrożonym wykluczeniem społecznym 

możliwości nabycia zespołu praktycznych umiejętności życiowych  i społecznych. Dlatego 

też w roku 2011 postanowiono zająć się tym problemem. 

W Kościerzynie w roku 2009 oddano do użytku blok socjalny przy ulicy Chojnickiej 

16B. Zamieszkuje go łącznie 10 rodzin z 30 dzieci w rodzinach. Poza tym nieopodal znajdują 

się dwa bloki 16 i 16A, w których zamieszkuje kolejnych 18 rodzin.  Blisko połowa z nich 

korzysta ze wsparcia finansowego MOPS, co stanowi poważny problem mieszkańców w tej 

części miasta. Nie ma jednak sprecyzowanych programów nastawionych szczególnie na 



 

 

wsparcie narażonych na wykluczenie społeczne środowisk zamieszkujących dzielnice czy 

bloki socjalne. Rodziny te często borykają się z wieloma trudnymi problemami 

towarzyszącymi. Z analizy wywiadów wynika, iż głównymi trudnościami dotykającymi 

mieszkańców ul. Chojnickiej 16, 16A, 16B to przede wszystkim nieaktywność zawodowa, 

bezrobocie, niepełnosprawność bądź długotrwała choroba czy ubóstwo. 

 Poza wyżej wymienionymi należy zauważyć również społeczne problemy wynikające 

z faktu niedawnego zasiedlenia bloku socjalnego. Podstawową trudnością dla mieszkańców 

jest przede wszystkim naznaczenie społeczne ze względu na miejsce zamieszkania w bloku o 

charakterze socjalnym. A co za tym idzie zaniżone poczucie własnej wartości. Jednocześnie 

brak więzi społecznej i poczucia przynależności do miejsca zamieszkania. 

Wszystkie te czynniki są niepokojące ze względu na ich powagę oraz fakt, że młode 

pokolenie, które dorasta w tym środowisku nie obserwuje pozytywnych postaw społecznych 

oraz przyzwyczaja się do systemu korzystania z pomocy społecznej. Dziedzicząc tym samym  

wyuczoną bezradność po rodzicach. Ważne jest również to, że młode pokolenie doświadcza 

również naznaczenia społecznego w swoich grupach rówieśniczych.  

Poprzez realizację Programu Aktywności Lokalnej zostanie wzmocniony oraz 

zaangażowany potencjał ludzki i jego zasoby. Zostaną one wykorzystane na rzecz działań dla 

lokalnej społeczności. Włączenie do programu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

poprzez zmobilizowanie ich do: pracy na rzecz dobra wspólnego w postaci placu zabaw, 

uczestnictwa w Radzie Osiedla oraz przez aktywizowanie do dbania o ich dom – blok 

socjalny – sprawi, iż otrzymają one możliwość powrotu do aktywnego życia społecznego oraz 

nawiążą się więzi sąsiedzkie. Wzmocnione zostanie ich poczucie współodpowiedzialności za 

podejmowane decyzje, ich własnej wartości i przynależności do małej społeczności lokalnej.  

 

 

 

 


