
UCHWAŁA NR XIX/139/16 

RADY  MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE 

z dnia 23 listopada 2016 r. 

 
w sprawie przyjęcia  „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Szepietowo na lata 

2017-2020”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz.1579) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2016, poz. 930 ze zm.) Rada Miejska 

w Szepietowie  uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje  się lokalny program pomocy społecznej pod nazwą "Program 

Aktywności Lokalnej dla Gminy Szepietowo na lata 2017-2020”, stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szepietowa 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Sławomir Czarkowski 

  



Uzasadnienie 

Program Aktywności Lokalnej na lata 2017-2020 (PAL) realizowany na terenie gminy 
Szepietowo jest odpowiedzią na problemy społeczne sygnalizowane przez społeczności 
lokalne. Na terenie gminy Szepietowo znajdują się obszary dotknięte problemami 
społecznymi, takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, marginalizacja i wykluczenie społeczne. Do 
poprawy sytuacji osób, rodzin i społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem lub 
wykluczonych społecznie niezbędne jest podjęcie działań w zakresie wykorzystania 
instrumentów aktywnej integracji. Działania powyższe zarówno o charakterze społecznym, 
edukacyjnym, zdrowotnym jak i środowiskowym dają możliwość zwiększenia kompetencji 
społecznych i zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowania 
ruchów samopomocowych, wsparcia społeczności lokalnych w wypracowaniu metod radzenia 
sobie z problemami społecznymi. 

Realizacja Programu Aktywności Lokalnej na lata 2017-2020 daje możliwość 
zahamowania postępującego procesu degradacji społecznej. 

W związku z uruchomieniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, istnieje możliwość 
pozyskania środków finansowych na działania związane z rozwojem zasobów ludzkich.  

Przyjęcie do realizacji przez Radę Miejską w Szepietowie Programu Aktywności 
Lokalnej na lata 2017 – 2020 jest jednym z warunków pozyskania środków finansowych na 
realizację działań w zakresie integracji społecznej, które pozwolą na objęcie działaniami  
społeczności lokalne i środowiska osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne  
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WPROWADZENIE   

Program Aktywności Lokalnej  Gminy Szepietowo wskazuje na problemy związane z 

funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań 

w zakresie aktywizacji lokalnej mieszkańców mające na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, 

określa mechanizmy wzmacniające efektywność zmian, jak również stworzenie warunków dla 

rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianiu spójności społecznej i 

terytorialnej na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego.  

Program Aktywności Lokalnej Gminy Szepietowo jest odpowiedzią na cel, jaki został 

nakreślony w Strategii Lizbońskiej dotyczący spójności społecznej i realizujący się w 

kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze „konieczne staje się, 

więc inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi i w 

budowanie związków między nimi, w ich wzajemne zaufanie i zaangażowanie w sprawy 

wspólnoty, a więc to, co jest na równi z kapitałem finansowym podstawą rozwoju lokalnego. 

Poczucie tożsamości, przynależności i zaangażowania na rzecz małej ojczyzny jest podstawą 

świadomego obywatelstwa”. 

Program Aktywności Lokalnej Gminy Szepietowo jest dokumentem inaugurującym 

proces programowych działań służących kształtowaniu warunków sprzyjających powstawaniu 

więzi społecznych na terenie gminy – a szerzej – kapitału społecznego w myśl, iż „Podstawą 

społeczeństwa obywatelskiego są jego obywatele, świadomi swych praw i obowiązków, 

zaangażowani w działania na rzecz dobra wspólnego, zdolni do osobistej odpowiedzialności za 

los swój i los wspólnoty na wszystkich poziomach życia społecznego.” 

Dokument ten stanowi uzupełnienie „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Szepietowo na lata 2014-2020”, w której to poruszyliśmy : 

 Kwestie osób bezrobotnych 

 Kwestię osób uzależnionych 

 Kwestię osób starszych 

 Kwestię osób niepełnosprawnych 

Jako cele do realizacji postawiliśmy; 

 Pomoc rodzinom z problemami opiekuńczymi (docelowo zatrudniony asystent rodziny) 

 Wsparcie osób bezrobotnych: (realizacja projektów systemowych Kapitał LUDZKI – 

cały czas pozostaje aktywizacja osób bezrobotnych ze szczególnym wyróżnieniem 

długotrwale bezrobotnych) 

 Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych: (zapewnienie usług opiekuńczych, 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach Rusi, Ośrodek Rehabilitacyjno-

Edukacyjno-Wychowawczy w Dąbrowie Moczydłach)  

 Profilaktyka i rozwiazywanie problemów uzależnień: ( edukacja, zapobieganie 

uzależnieniom - GKRPA, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-LZI) 

 



Przy czym należy zaznaczyć, że podczas opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania 

Problemów Społecznych gminy Szepietowo  dokonano  analizy aktualnej sytuacji społecznej 

w gminie.  Opracowano ankietę i między innymi zapytano mieszkańców gminy:   

Jakie są największe problemy w gminie Szepietowo?- i na to pytanie  wskazano : 

1) brak miejsc pracy 

2) brak inwestorów zewnętrznych, mała ilość przedsiębiorców 

3) brak mieszkań socjalnych 

Na pytanie: 

 Która grupa społeczna najbardziej odczuwa skutki występujących problemów ?-, wskazano: 

 rodziny dotknięte bezrobociem 

 młodzież 

 młode małżeństwa 

i te odpowiedzi są wskazówką do działania. 

Ponadto przyjęte w Programie Aktywności Lokalnej koncepcje są zgodne z założeniami 

zawartymi w  dokumentach strategicznych gminy Szepietowo, takich jak m.in.:  

 Gminnego Programu Wspierania rodziny na lata 2017 – 2019   

 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020,  

 Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi  

 Gminnego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

W dokumentach tych zakłada się realizację działań służących rozwojowi społeczno – 

gospodarczemu gminy, a co za tym idzie podniesienie poziomu i jakości życia obywateli. 

Ważnym elementem w tym zakresie jest budowanie zintegrowanych społeczności, w których 

każda osoba i rodzina będzie mogła realizować swoje plany i aspiracje życiowe, a w trudnych 

sytuacjach uzyskiwać niezbędną pomoc i wsparcie ze strony wspólnoty oraz działających w jej 

ramach instytucji i organizacji. 

Konieczne jest zatem wspieranie samoorganizacji społeczności lokalnych oraz 

budowanie i wzmacnianie ich obywatelskiej świadomości. Podkreśla się znaczenie kapitału 

ludzkiego czyli zasobu wiedzy, umiejętności i potencjału, w który jest wyposażony każdy 

człowiek oraz społeczność jako całość. Dzięki temu podmioty te są zdolne nie tylko do pracy, 

ale także do wprowadzania zmian w otoczeniu, a także kreowania nowych rozwiązań.  

Z kapitałem ludzkim ściśle związany jest kapitał społeczny oznaczający zasoby 

umiejętności, informacji, kultury, wiedzy i kreatywności jednostek oraz związki pomiędzy 

ludźmi i organizacjami. Kapitał społeczny jest zatem sumą kapitałów jednostkowych, która 

powinna być wykorzystana i pomnażana przez wszelkie instytucje oraz jednostki 

samorządowe.  



Kluczowym wyzwaniem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, 

które zgodnie z Narodową Strategią Integracji Społecznej oznacza brak lub ograniczenie 

możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i 

rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. Są 

to między innymi: publiczna edukacja, pośrednictwo pracy, ochrona pracy, transport publiczny 

i publiczny sektor mieszkaniowy, administracja publiczna, sektor pozarządowy i organizacje 

polityczne, rynek pracy, rynek dóbr konsumenckich, rynek usług telekomunikacyjnych, 

bankowych, prywatna własność i przedsiębiorczość. Wykluczenie społeczne najprościej 

mówiąc oznacza wyłączenie z życia społecznego. Jest to zjawisko szczególnie niepokojące w 

naszym kraju, ponieważ ze względu na sytuację społeczno-ekonomiczną zagraża wielu osobom 

i grupom, w tym głównie osobom długotrwale bezrobotnym, matkom samotnie wychowującym 

dzieci, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży ze środowisk zaniedbanych wychowawczo 

oraz wychowujących się poza rodziną, przedstawicielom mniejszości narodowych i etnicznych, 

bezdomnym, uzależnionym, osobom opuszczającym zakłady karne.   

Priorytetowe działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, zgodnie z 

wymienionymi powyżej dokumentami, powinny być ukierunkowane na:  

 ograniczanie obszarów skrajnego ubóstwa,  

 rozbudowywanie świadczeń wspierających aktywność,  

 promocje działań prospołecznych,  

 wspieranie rozwoju różnych form aktywizacji zawodowej, zdrowotnej, edukacyjnej i 

społecznej mieszkańców, w tym w szczególności klientów pomocy społecznej,  

 wspieranie lokalnych inicjatyw obywatelskich,  

 upowszechnianie kształcenia ustawicznego,  

 ułatwienie dostępu do poradnictwa i informacji,  

 zwiększenie aktywności lokalnych instytucji i organizacji oraz podejmowanie przez nie 

współpracy na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów (rozwój lokalnych 

partnerstw),  

 wspieranie rozwoju podmiotów gospodarki społecznej.  

„Program Aktywności Lokalnej Gminy Szepietowo na lata 2017 - 2020” jest 

niezbędnym dokumentem do realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy 

społecznej.  

Program ten przewiduje wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, w szczególności do społeczności lokalnej w celu zapewnienia 

współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji, istotnych dla zaspokajania potrzeb 

członków społeczności lokalnej. 

Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Szepietowo.  

 

 



Podstawą prawną Programu Aktywności Lokalnej jest art. 110 ust. 10 lub art. 112 ust. 

13 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym rada miejska biorąc pod uwagę potrzeby w 

zakresie pomocy społecznej, opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy 

społecznej 

Na podstawie przyjętego Programu tworzone będą szczegółowe programy aktywności 

lokalnej stanowiące konieczne narzędzie wykorzystywane podczas realizacji projektów 

systemowych. 

 

I. DIAGNOZA  SYTUACJI GRUP WYKLUCZONYCH  SPOŁECZNIE 

1. DEMOGRAFIA 

 

Na koniec  2015 roku teren gminy Szepietowo zamieszkiwało 7190 osoby, w tym  3 669 

mężczyzn i 3 521 kobiet.  

 
 

Dane Urzędu Miejskiego w   Szepietowie za 2015 r. 

  

Mężczyźni
51%

Kobiety
49%

LICZBA KOBIET i MĘŹCZYZN 



Na dzień  31 grudnia 2015 roku teren gminy zamieszkiwało:  w Szepietowie 2262 osoby  i na 

wsi 4997 osób  

 

Dane Urzędu Miejskiego w   Szepietowie na koniec 2015 r. 

 

STRUKTURA  WIEKOWA  LUDNOŚCI GMINY  SZEPIETOWO                                                                                              
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Dane Urzędu Miejskiego w Szepietowie za 2015r. 
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Na koniec 2015 r.  według danych Urzędu Miejskiego w Szepietowie na terenie gminy 

zamieszkiwało  1373 osoby w wieku przedprodukcyjnym ( 0 – 17 lat), w wieku produkcyjnym 

było 4376 osób a w wieku poprodukcyjnym 1441 osób. Z powyższego wynika, iż  jest 

niewielka przewaga osób do 18 roku życia nad osobami w wieku poprodukcyjnym. Ponadto 

zauważono w porównaniu do danych w strategii za lata 2013 , że zmniejszyła się liczba osób 

w wieku produkcyjnym a zwiększyła osób w wieku poprodukcyjnym co oznacza starzenie się 

społeczeństwa. 

MŁODZI W GMINIE  SZEPIETOWO 

Przystępując do opracowania Programu Aktywności Lokalnej gminy Szepietowo 

zwrócono uwagę na liczbę młodzieży  czyli mieszkańców gminy Szepietowo w wieku 15 – 25 

lat  co  przedstawia się następująco: 

Młodzież zamieszkała; Liczba 

- na wsi 770 

-- w Szepietowie 307 

  

 

Z powyższych danych wynika ,że 71 % młodych tj. od 15 do 25 lat mieszka na wsi, a 

w Szepietowie 29%. Ponadto  zauważono, że 15% mieszkańców gminy  ma od 15 do 25 lat .  ( 

ok. 1/7)  
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2.  RYNEK  PRACY  w 2015 r. 

Bezrobotni ogółem 298 

Bezrobotni długotrwale ogółem 161 
 

 

Dane -Rynek pracy za 2013r  i 2014 r.  

Rynek pracy 2013r. 2014r. 

Bezrobotni ogółem 298 313 

Bezrobotni długotrwale ogółem 161 166 

Z powyższych danych wynika, że zmniejsza się liczba bezrobotnych ogółem i wynosi 7% 

wieku produkcyjnego i 4% ogółu mieszkańców. Przy czym zauważono, że liczba osób 

długotrwale bezrobotnych utrzymuje się - co może świadczyć o osobach zagrożonych lub 

wykluczonych społecznie. 

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA i ROLNICY 

Status Liczba 

Rolnicy 897 

Spółki 11 

Działalność gospodarcza AKTYWNA 299 
 

Dane z Urzędu Miejskiego 2016r. 

 Z powyższych danych wynika, ze wśród 4376 osób w wieku produkcyjnym  897 osób 

czyli 1/5 ( 20%) to rolnicy, natomiast 299 osób czyli około 7% prowadzi działalność 

gospodarczą.   

3. Świadczenia socjalne 

Rodziny objęte wsparciem finansowym w 2015 (2016) r. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba rodzin 

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej 152 

2. Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych 437 

3. Liczba rodzin korzystających ze stypendium szkolnego 57 

4. Liczba rodzin korzystających z dożywiania dzieci 62 

5 Liczba rodzin korzystających z funduszu alimentacyjnego 19 

6. Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego 26 

7.  Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego 

500+ 
553 
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Poddając analizie powyższe dane możemy wyczytać różne dane : np. to, że mamy dość dużą 

gamę świadczeń na rzecz rodziny, że świadczeń wychowawczych mamy najwięcej i jest to 

największy wydatek państwa a zarazem największy dochód dla rodziny. Możemy także 

wywnioskować jak żyje się dla naszej społeczności gminnej, bo 529 osób czyli 7% ogółu 

mieszkańców żyje na granicy ubóstwa- dochód poniżej 514 złotych na 1 osobę, natomiast 

dochód na osobę do 674 złotych osiąga 1/5 czyli 20% mieszkańców gminy, zaś najwięcej bo 

31% ludności naszej gminy ma do 800 złotych na osobę. 

II. ODBIORCY PROGRAMU – GRUPY DOCELOWE   

Problemy i potrzeby potwierdzone danymi diagnostycznymi ze  pozwoliły na wyodrębnienie 

dla gminy 3 najważniejszych grup do objęcia działaniami aktywizacyjnymi na lata 2017 - 

2020  a mianowicie: 

 młodzież w wieku 15-25 lat, ucząca się lub kształcąca, ze szczególnym 

uwzględnieniem pochodząca z ubogich środowisk;  

 osoby nieaktywne zawodowo;  

 osoby bezrobotne;   

 aktywne grupy nieformalne i formalne ( szczególnie w sołectwach).   potencjalni 

liderzy wiejscy młodzieżowi i środowiskowi  

 rolnicy  

Działaniami w ramach Programu Aktywności Lokalnej będą obejmowane osoby i środowiska 

wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem , ze szczególnym uwzględnieniem 

korzystających z pomocy społecznej.   
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Obok nich warte wsparcia są osoby i grupy aktywne, które na stałe budowałyby wsparcie 

środowiskowe. Nie może więc zabraknąć we wsparciu aktywizacyjnym potencjalnych 

liderów młodzieżowych, środowiskowych, wolontariatu i innych aktywnych osób, dzięki 

którym równoważyć się będą działania wsparcia w Programie. Wskazywanie bowiem 

aktywności jako sposobu na przeciwdziałanie wykluczeniu musi również pociągać za sobą 

pozytywne wzorce i modelowe rozwiązania.  

III. CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ    

Cel główny:  

1. wzrost poziomu integracji społecznej wśród grup osób zagrożonych wykluczeniem  

społecznym i wykluczonych; 

 2. aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym we wszystkich obszarach życia  

społecznego, w tym także rynku pracy oraz zwiększenie ich potencjału rozwojowego;   

3. zwiększenie aktywności mieszkańców oraz ich świadomości obywatelskiej, aktywizacja  

społeczności do samopomocy.   

Cele szczegółowe:  

1. zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;  

2. stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz 

społeczności lokalnej;  

3. ułatwienie dostępu do ofert zagospodarowania czasu wolnego młodzieży;  

4. zdobycie i podniesienie kompetencji o charakterze zawodowym wśród osób młodych i 

dorosłych;  

5. poprawa jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych;  

6. prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, aktywizującym i 

integracyjnym,  

7. wspieranie rozwoju wolontariatu, grup wsparcia, grup samopomocy oraz grup 

edukacyjnych;  

8. zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych w przypadku osób pozostających 

poza rynkiem pracy;  

9. wsparcie i promowanie postaw prospołecznych;  

10. promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących 

społeczność lokalną;   

11. aktywizację, integrację i wykorzystanie potencjału osób starszych w środowisku lokalnym 

- promocja działań wspierających więzi pokoleniowe. 

 

 

 



IV. ZASOBY GMINY DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW. 

 Działania z zakresu polityki społecznej na rzecz zaspokajania potrzeb i rozwiązywania 

problemów społecznych mieszkańców Miasta i Gminy Szepietowo prowadzone są przez: 

- Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie - podejmuje działania 

integrujące i aktywizujące skierowane nie tylko do indywidualnych osób, rodzin, ale 

także do szerszych zbiorowości i społeczności lokalnych, 

- Szkoły Podstawowe w Szepietowie, Dąbrówce Kościelnej, Wojnach Krupach,  

Gimnazjum w Szepietowie – prowadzą działania na wielu płaszczyznach: edukacyjne, 

wychowawcze, rozwojowe – rozwój fizyczny, intelektualny, kulturalne, 

- Gminny Ośrodek Kultury w Szepietowie – działa w obrębie kultury, tradycji, rozrywki, 

integrując różne grupy mieszkańców, 

- Biblioteka przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie, 

- Parafie Rzymsko-Katolickie w  Szepietowie, Dąbrówce Kościelnej, Wojnach Krupach 

- organizacje pozarządowe m. in. Ochotnicze Straże Pożarne, Koło Caritas Diecezji 

Łomżyńskiej przy Parafii Św. Anny w Dąbrówce Kościelnej, Stowarzyszenie 

miejscowości Szepietowo Wawrzyńce „Pod dębem”, Stowarzyszenie wsi Dabrowa 

Łazy „Pod wiatrakiem”, Stowarzyszenie „Powiat dla ludzi”, Klub Sportowy 

„SPARTA”, Towarzystwo Ziemi Szepietowskiej, Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Szepietowo, Uczniowski Klub Sportowy „Start” przy Gimnazjum w Szepietowie  

 

V. SPOSÓB I METODY PRACY WYKORZYSTYWANE DO REALIZACJI 

PROGRAMU.  

W ramach programu przewiduje się zastosowanie:  

a) Środowiskowej pracy socjalnej – działania realizowane przez pracowników 

socjalnych mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub 

odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 

odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. 

b) Instrumentów aktywnej integracji – przygotowanie, realizacja i rozliczania 

projektów systemowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie 

c) Działań o charakterze środowiskowym – to inicjatywy integrujące, obejmujące 

między innymi badania, opracowania, analizy, edukację społeczną i obywatelską, 

spotkania, konsultacje, debaty, organizowanie i inspirowanie do udziału mieszkańców 

w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, 

edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i turystycznym. 
 

VI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. 
 

W ramach podprogramów PAL będą realizowane w szczególności następujące działania:  

1) Rozpoznanie środowiska lokalnego w formie „badania i działania”:  

 badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 

związanych z przygotowaniem i realizacją programu /obserwacja, wywiady, analiza 

dokumentów/ 

2) Rozwijanie komunikacji i integracji społecznej w środowisku:  



 edukacja społeczna i obywatelska, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań 

edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców 

 organizowanie spotkań z grupami docelowymi, w szczególności zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

3) Promowanie pracy wolontarystycznej:  

 wykorzystanie w realizacji działań pracy wolontariuszy oraz liderów lokalnych 

4) Budowanie lokalnego partnerstwa: 

 realizacja projektów , 

5) Umożliwianie dostępu do informacji i konsultacji, poprzez promowanie istniejących 

punktów oraz tworzenie nowych dostosowanych do potrzeb mieszkańców 

6) Inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich 

7) Prowadzenie działań na rzecz integracji środowiska lokalnego 

8) Wspieranie lokalnych inicjatyw 

9) Organizowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych 

10) Organizowanie wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie wzrostu kompetencji 

życiowych i umiejętności zawodowych, umożliwiających powrót do  życia społecznego, 

w tym powrót na rynek pracy;  

11) Organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach o 

charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym i 

turystycznym.  
 

VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY 

Dzięki realizacji Programu Aktywności Lokalnej zostaną osiągnięte następujące efekty: 

a) zdiagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnych oraz grup, w szczególności 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

b) integracja społeczności lokalnej i grup społecznych, 

c) planowanie i realizowanie zadań w odpowiedzi na realne potrzeby mieszkańców, 

d) skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie istniejących zasobów, 

e) stworzenie płaszczyzny zaangażowania mieszkańców w proces rozwiązywania 

indywidualnych i lokalnych problemów, 

f) wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w 

niej zachodzące, 

g) wzrost zaangażowania organizacji lokalnych w zakresie podejmowania działań 

środowiskowych, 

h) realizacja projektów inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności, 

i) aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych, 

j) podwyższenie jakości działań środowiskowych w tym inicjowanie nowych form i metod 

pracy dostosowanych do potrzeb oraz możliwości grup i społeczności, 

k) zmiana postaw społeczności lokalnych wobec osób i grup dewaloryzowanych, 

l) wzrost kompetencji i aktywności mieszkańców oraz  poziomu ich zaangażowania w życie 

społeczne, w tym także aktywności na rynku pracy.  
 

 

 



VII. REALIZATORZY.  

Realizatorem zadań Programu Aktywności Lokalnej jest:  

1. Urząd Miejski w Szepietowie 

2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepietowie 

3. Jednostki organizacyjne Gminy Szepietowo 

4. Szkoły z terenu Gminy Szepietowo 

5. Organizacje pozarządowe i kościelne 

6. Policja 

Koordynatorem realizacji programu Aktywności Lokalnej jest Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w  Szepietowie. 
 

IX.  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU.  

Realizacja zadań programu może być finansowana:  

 ze środków własnych budżetu Gminy 

 ze środków funduszy strukturalnych  

 ze środków pozyskanych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  

 środków własnych podmiotów zaangażowanych w działania w ramach poszczególnych 

podprogramów aktywności lokalnej,  

 ze środków pochodzących od sponsorów.  
 

X. SPOSOBY MONITOROWANIA, EWALUACJI I OCENY.  

Monitoring i ewaluacja będą prowadzone na bieżąco przez realizatorów poszczególnych 

podprogramów aktywności lokalnej, które będą realizowane na rzecz konkretnych grup 

społecznych lub społeczności lokalnych.  

Celem bieżącego monitoringu będzie obserwacja zmian ilościowych i jakościowych, 

jakie pojawiają się podczas realizacji działań. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

rozbieżności między założeniami a rezultatami na bieżąco będą dokonywane zmiany w 

przyjętych założeniach lub metodach pracy. Ponadto corocznie będą przygotowywane 

sprawozdania z realizacji podprogramów realizowanych w ramach programu aktywności 

lokalnej, które zostaną przedstawione Burmistrzowi Szepietowa oraz Radzie Miejskiej w 

Szepietowie. 

Po zakończeniu realizacji programu aktywności lokalnej zostanie przygotowany raport 

końcowy podsumowujący całość podejmowanych działań. Będzie w nim dokonana ocena 

zrealizowanych przedsięwzięć oraz rezultatów jakie one przyniosły. Wskazane zostaną także 

te metody i formy działań, które powinny być kontynuowane w latach następnych.  


