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UCHWAŁA NR XIX/395/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011r. „Programu Centrum Aktywności Lokalnej 
w Załężu”. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001r. nr 142, 
poz.1591 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2011r. „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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Załącznik do Uchwały Nr XIX/395/12

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 lutego 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Zalacznik1.pdf




 
 


 


 


 


 


 


 


 


PROGRAM 


 CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ  


W ZAŁĘŻU 
 


Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej 


za okres od stycznia do grudnia 2011r. 
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„Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu” działa w ramach 


realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach projektu 


systemowego „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w 


Katowicach”, którego głównym celem jest 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.  


 


Działania w ramach Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu 


realizowane były w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży 


„Dom Aniołów Stróżów”. Wartością dodaną do projektu w ramach realizowanych 


działań były wspólne zadania podejmowane w ramach umowy partnerskiej. 


 


Siedzibą Programu są nieodpłatnie użyczone przez Parafię św. Józefa w 


Załężu pomieszczenia przy ul. Gliwickiej 80c/5. Program realizowany jest przez 


dwóch pracowników – koordynatora Magdalenę Richter oraz pracownika socjalnego 


Łukasza Maj, którzy wspierani są przez specjalistów realizujących poszczególne 


założenia programowe. Na umowę zlecenie zatrudniono prawnika. Korzystano 


także z usług specjalistów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie m.in. 


prowadzenia konsultacji merytorycznych, spotkań edukacyjnych i treningu 


umiejętności i kompetencji społecznych. 


 


W ramach działań PCAL Załęże oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i 


Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” w 2011 roku zaplanowano w partnerstwie 


następujące instrumenty aktywnej integracji:  


 organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych, 


 organizacja i finansowanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla 


mieszkańców obszaru objętego oddziaływaniem PCAL Załęże, 


 organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną (poszukiwanie i 


szkolenie lokalnych liderów, animatorów), 


 poradnictwo specjalistyczne (socjalne i prawne), 
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 organizacja i finansowanie wsparcia grupowego w zakresie podniesienia 


kompetencji życiowych i umiejętności społecznych w formie warsztatów edukacyjno 


– rozwojowych, 


 organizacja i finansowanie wsparcia grupowego w zakresie podniesienia 


kompetencji życiowych i społeczno - zawodowych w formie warsztatów 


psychologiczno - edukacyjnych tzw. "komputerowe", 


 organizacja i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne – 


Asystent osoby niepełnosprawnej, 


 organizacja i finansowanie usług wspierających inicjatywy mieszkańców 


(szkolenie lokalnych liderów z zakresu planowania inicjatywy społecznej), 


 organizacja przez Partnera integracyjnych warsztatów środowisko-


komputerowych. 


 


W obszarze działań o charakterze środowiskowym zaplanowano 


następujące zadania: 


 współorganizowanie z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz 


społeczności objętej oddziaływaniem PCAL Załęże dwóch imprez integracyjnych 


oraz inspirowanie udziału mieszkańców w tych imprezach, 


 nawiązywanie nowych kontaktów oraz utrzymywanie stałej współpracy z 


organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz społeczności objętej 


oddziaływaniem PCAL Załęże, 


 zbieranie i systematyzowanie informacji na temat lokalnych wydarzeń, spotkań i 


imprez oraz udostępnianie ich mieszkańcom i organizacjom działającym na rzecz 


społeczności lokalnej, 


 organizowanie spotkań społeczności lokalnej, 


 organizacja i sfinansowanie wyjazdu integracyjnego dla aktywnych mieszkańców 


Załęża współpracujących z PCAL, 


 organizacja i sfinansowanie spotkania integracyjnego („opłatkowego”) dla 


przedstawicieli instytucji oraz aktywnych mieszkańców Załęża. 


 organizacja przez Partnera 1 imprezy integracyjnej, 


 organizacja przez Partnera ok. 13 spotkań kulturalno-sportowych i integracyjnych, 







Sprawozdanie z realizacji PCAL Załęże za rok 2011 Strona | 4 


 organizacja przez Partnera wycieczek integracyjnych, 


 organizacja przez Partnera integracyjnego obozu rodzinnego, 


 organizacja przez Partnera obozu integracyjno-socjoterapeutycznego, 


 organizacja przez Partnera rajdu integracyjno-socjoterapeutycznego,  


 organizacja przez Partnera wyjazdu profilaktycznego dla dzieci. 


 


PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZEZ PCAL ZAŁĘŻE 


W 2011 ROKU 


 


W związku z kontynuacją realizacji projektu „Damy radę – program 


aktywizacji społecznej i zawodowej w Katowicach”, Program Centrum Aktywności 


Lokalnej w Załężu podjął się realizacji następujących zadań w 2011 roku: 


 


1. Grupa samopomocowa 


W roku 2011 zorganizowano 19 spotkań grupy samopomocowej dla 


aktywnych mieszkańców, w których uczestniczyło średnio 12 osób. Spotkania 


odbywały się w siedzibie PCAL. Są one prowadzone po to by rozwiązać razem 


problemy poprzez wspólne dzielenie się swoim doświadczaniem, oraz siłą i nadzieją 


na „lepsze jutro”. Uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych jest bardzo 


istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój zarówno samych uczestników jak i 


działań, które podejmują w ramach Programu. Naturalnym stało się wyłanianie 


nowych lokalnych liderów spośród uczestników spotkań, którzy poprzez swoją 


aktywność wpływali motywująco na resztę grupy. 


 


2. Imprezy integracyjne 


W roku 2011 PCAL Załęże zorganizował dwa festyny integracyjno – 


promocyjne o zasięgu lokalnym oraz współorganizował dwie duże imprezy 


integracyjno – promocyjne. Wszystkie imprezy były koordynowane przez 


pracowników PCAL Załęże oraz  mieszkańców współpracujących z Programem.  
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„EUROPEJSKIE ŚWIĘTO SĄSIADÓW” 


 


W sobotę 28 maja 2011 roku w godz. od 13:00 do 21:00 na placu kościelnym 


Parafii św. Józefa w Katowicach przy ul. Gliwickiej 76 z inicjatywy  Programu 


Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 


Katowicach oraz Rzymsko-katolickiej Parafii św. Józefa w Katowicach odbył się 


festyn z okazji Europejskiego Święta Sąsiadów, w którym wzięło udział ponad 300 


osób. 


Podczas trwania festynu w programie przewidziano występy artystyczne, 


międzyszkolne rozgrywki piłkarskie, mecze siatkówki, V Bieg Uliczny o Puchar Jana 


Pawła II. Mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w konkursach i zabawach dla dzieci, 


z nagrodami ufundowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 


Urzędu Miasta Katowice. Harmonogram występów scenicznych obejmował m. in. 


występy Zespołu Akordeonistów MDK Zawodzie, Orkiestry Dętej z Katowic, I 


ROXANY w towarzystwie zespołu DUO FENIX-DWA FYNIKI, pokaz iluzji Tomasza 


Kabisa oraz dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół, świetlicy środowiskowej oraz 


Młodzieżowego Domu Kultury w Załężu. Ideą festynu jest jednocześnie integracja i 


aktywizacja mieszkańców dzielnicy zmierzająca do poprawy jej wizerunku na tle 


innych dzielnic miasta Katowice. 


 


 „III ZAŁĘSKI FESTYN RODZINNY” 


 


W sobotę 10 września 2011r. na placu kościelnym Parafii św. Józefa przy ul. 


Gliwickiej 76 odbyła się druga impreza środowiskowa: "III Załęski Festyn Rodzinny" 


w Katowicach Załężu realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 


Katowicach Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu oraz przy wsparciu 


Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Baildon, w którym 


wzięło udział ponad 300 osób. Podczas imprezy można było zobaczyć m. in. występy 


artystyczne dzieci ze Świetlicy Środowiskowej nr 3 w Katowicach, uczniów Szkoły 


Podstawowej nr 20 w Katowicach, uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w 


Katowicach, zespołu „Black Way” z MDK Katowice Załęże, prezentacja Ośrodka 
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Sportowo-Rekreacyjnego „Kreacja”, Zespołu Pieśni i Tańca MDK „Tysiąclatki”, 


zabawy dla dzieci z Klaunami z Centrum Europy, pokaz iluzji i Fakir Show oraz 


wytęp gwiazdy wieczoru – zespołu Shout. Nie zabrakło również konkursu z 


atrakcyjnymi nagrodami gdzie do wygrania były: I miejsce - odtwarzacz DVD, II 


miejsce - czajnik bezprzewodowy, III miejsce – komplet dwóch filiżanek. Tradycyjnie 


też swoją obecnością festyn uświetniły dwie dobrze znane wszystkim postacie, a 


mianowicie Mopsik ze Sznupkiem, którzy oblegani ze wszystkich stron, częstowali 


najmłodszych cukierkami oraz pozowali do wspólnych zdjęć. Dodatkowo dzięki 


uprzejmości funkcjonariuszy Policji, każdy chętny mógł zwiedzić wozy patrolowe i 


zapoznać się z ich wyposażeniem. W ofercie kulinarnej nie zabrakło grillowanej 


kiełbaski, krupnioków, prażonego popcornu oraz waty cukrowej. 


 


 „II TOUR DE ZAŁĘŻE” 


 


W dniu 12 czerwca 2011r. (w niedzielę)  o godz. 15.00 w Katowicach  z ulicy 


Gliwickiej 148 przy siedzibie Stowarzyszenia „Dom Aniołów Stróżów” wystartował 


"II Tour de Załęże”, czyli Wielki Wyścig–Przejazd na Byleczym. Tradycyjnie ideą 


przejazdu była integracja mieszkańców dzielnicy Załęże, którzy mogli dowolnie 


przystroić swój pojazd, a w przypadku braku pomysłu na pojazd założyć śmieszny 


strój i tak wziąć udział w tej nietypowej konkurencji. Pojazdy można było 


przygotować w ostatnim tygodniu przed samym wyścigiem na Warsztatach 


Budowania i Strojenia Pojazdów w Domu Aniołów Stróżów oraz w Świetlicy 


Środowiskowej nr 3 MOPS Katowice. Każdy pomysł okazał się dobry! Na linii startu 


stanęły m. in. rowery, wózki, rolki, wrotki, hulajnogi, deskorolki, wanienki na 


kółkach, czołg i wiele innych własnoręcznie zbudowanych wehikułów. Pojazd, który 
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brał udział w wyścigu musiał spełniać dwa podstawowe warunki – musiał posiadać 


kółka i nie mógł być napędzany mechanicznie. 


Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu Miejskiego Ośrodka 


Pomocy Społecznej w Katowicach, jako jeden ze współorganizatorów "II Tour de 


Załęże" zaangażował w działania uczestników Programu do zbudowania 


oryginalnego pojazdu nazwanego przez konstruktorów „Tronem Królowej 


Wyścigu”.  


Metą wyścigu był Park Załęski przy Młodzieżowym Domu Kultury, ul. 


Gliwicka 214. 


Ukoronowaniem imprezy był Wielki Załęski Piknik na boiskach szkolnych Zespołu 


Szkół Specjalnych nr 11 przy ul. Gliwickiej 148a.  


 


3. Szkolenia i warsztaty  


 


 Od 24.03.2011r. do 31.05.2011r. przeprowadzono grupowe warsztaty wsparcia w 


zakresie podniesienia kompetencji życiowych i społeczno-zawodowych, w 


których uczestniczyło łącznie 31 osób; 


 Od 14.04.2011r. do 31.05.2011r. przeprowadzono grupowe warsztaty o 


charakterze edukacyjno – rozwojowym w zakresie podniesienia kompetencji 


życiowych i umiejętności społecznych, w których uczestniczyło łącznie 20 osób; 


 W dniach od 05.08.2011 do 07.08.2011 zorganizowano szkolenie wyjazdowe z 


zakresu doskonalenia kompetencji społecznych i umiejętności animacyjnych, w 


którym wzięło udział 12 uczestników Programu PCAL Załęże. Szkolenie odbyło 


się w Ośrodku Rekreacji w Gaszowicach a jego tematyka obejmowała 


zagadnienia dotyczące kompetencji społecznych, narzędzi animacyjnych oraz 


metod pracy animatora. 
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4. Spotkania edukacyjne dla przedstawicieli instytucji 


 


Odbyły się trzy spotkania dla przedstawicieli instytucji lokalnych.  


Celem pierwszego spotkania, które odbyło się 03.02.2011r. było omówienie 


szczegółów dotyczących planów związanych z realizacją działań przez wszystkie 


lokalne instytucje w roku 2011 oraz ewentualne wypracowanie wspólnych inicjatyw.  


W dniu 10.03.2011r. w Szkole Podstawowej nr 22 w Katowicach, odbyło się 


kolejne spotkanie dla przedstawicieli instytucji lokalnych z udziałem uczniów 


samorządów szkolnych, podczas którego skupiono się na opracowaniu diagnozy 


pozytywnych i negatywnych czynników kształtujących dzielnicę. Wśród 


pozytywnych czynników znalazły się m. in. dobrze rozbudowana infrastruktura, 


realizowane inwestycje miejskie oraz organizowane plenerowe imprezy integracyjne, 


natomiast za słabe strony uczestnicy uznali m. in. występowanie patologii 


społecznych (np. wandalizm, alkoholozm, przemoc) oraz niski poziom współpracy 


mieszkańców z instytucjami lokalnymi.  


Opracowany w trakcie spotkań materiał jest formą diagnozy sytuacji w Załężu 


(plusy i minusy), wynikiem postrzegania dzielnicy przez młodzież, a także 


podsumowaniem propozycji niezbędnych zmian, jakie w Załężu zajść powinny by 


mógł zmienić się jej wizerunek. Poza tym celem spotkania była również prezentacja 


oraz promocja Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu, a także ustalenie 


wspólnej strategii działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców 


dzielnicy. 
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25 marca 2011 roku zorganizowano ponownie zebranie, które było 


nawiązaniem do poprzednich spotkań, w ramach, którego omawiano szansę 


powodzenia wcześniej wspólnie założonych i wypracowanych rozwiązań 


ukierunkowanych głównie na aktywizację społeczną młodzieży oraz integrację 


poszczególnych instytucji, które pozwolą na efektywne działania zmierzające do 


poprawy funkcjonowania i wizerunku dzielnicy.  


Ponadto Program Aktywności Lokalnej w Załężu zorganizował spotkanie 


edukacyjne dla młodzieży z Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego przy ul. 


Sokolskiej 23 w Katowicach, celem promocji Programu oraz pozyskania nowych 


uczestników do działań w ramach PCAL Załęże. 


 


5. Spotkania ze społecznością 


 


Spotkania z mieszkańcami to jeden z najważniejszych elementów pracy ze 


społecznością lokalną. W roku 2011 w PCAL Załęże zorganizowano łącznie 17 


spotkań społeczności lokalnej, w których uczestniczyło średnio 11 osób. Tematem 


spotkań były głównie pomysły na rozwój dzielnicy, podjęcie działań związanych z 


rozwiązaniem konkretnych problemów oraz inicjatywy lokalne zgłaszane przez 


mieszkańców.   


 


6. Poradnictwo specjalistyczne  


 


W 2011 roku w ramach instrumentów aktywnej integracji uczestnicy 


Programu oraz osoby z ich otoczenia miały możliwość skorzystania z poradnictwa 


specjalistycznego - prawnego i w formie pracy socjalnej. Ostatecznie wsparciem 


prawnym objętych zostało 38 osób w ilości 44 godzin. W spotkaniach z 


beneficjentami pojawiała się potrzeba uzyskiwania również wsparcia w ramach 


pracy socjalnej, które to poradnictwo świadczyli pracownicy Programu. 


  


7. Trening Umiejętności Społecznych 
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Przeprowadzono Trening Umiejętności Społecznych w zakresie podnoszenia i 


rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych, w ilości 15 godzin dla 8 osób 


pozostających bez zatrudnienia. W ramach prowadzonego treningu elementem zajęć 


było pozyskanie wiedzy na temat stresu osoby pozostającej bez pracy, sposobach 


radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, jako strategii radzenia sobie ze 


stresem oraz zarządzania emocjami, jako strategii radzenia sobie ze stresem. 


 


8. Inicjatywa lokalna – „Sprzątanie Świata w Załężu” 


 


W dniu 8 kwietnia 2011r. rozpoczęła się kolejna, druga edycja akcji 


"Sprzątanie Świata" organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 


Katowicach, Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu, w której wzięło 


udział łącznie ok. 140 osób. Głównym celem akcji było zwrócenie uwagi 


społeczeństwa na konieczność ochrony środowiska naturalnego. Do akcji przyłączyli 


się: uczniowie Zespołu Szkół nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach i Szkół 


Podstawowych: SP 20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach oraz SP 22 im. Juliusza 


Słowackiego w Katowicach, którzy wspólnymi siłami zadbali o czystość i porządek 


ulic Gliwickiej, Lelewela i Wiśniowej, znajdujących się na terenie dzielnicy Załęże. 


Do organizacji wymienionego przedsięwzięcia włączył się również Hotel „Załęże”, 


który w ramach sponsoringu przygotował poczęstunek dla uczestników biorących 


udział w powyższej inicjatywie.  


 


 


 


9. Integracyjne spotkanie „opłatkowe” 
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W dniu 9 grudnia zorganizowano spotkanie integracyjne „opłatkowe” dla 


partnerów lokalnych i aktywnych mieszkańców dzielnicy Załęże. W spotkaniu 


wzięło udział łącznie 28 osób. Spotkanie miało charakter podsumowujący 


współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz dzielnicy w 2011 roku. Pomimo 


uroczystego charakteru w rozmowach poruszano najbardziej palące problemy 


Załęża, planowano i omawiano dalszą strategię poprawy wizerunku dzielnicy.  


  


 


10. Wyjazd integracyjny 


 


Celem podsumowania i dalszej integracji beneficjentów PCAL Załęże w dniu 


17 listopada 2011 roku zorganizowano wyjazd integracyjny dla młodzieży i 


aktywnych mieszkańców w ramach PCAL Załęże do Wisły, Żywca i Korbielowa. 


Wyjazd integracyjny odbył się zgodnie ze specyfikacją. W wyjeździe wzięło udział 12 


osób. Niniejsza wycieczka była okazją do wymiany doświadczeń z mijającego roku, 


planowania działań na rok 2012 oraz wzajemnego poznania się w nowym otoczeniu. 


Dał on również możliwość aklimatyzacji w grupie nowo pozyskanych do Programu 


mieszkańców. Jednym z najistotniejszych efektów wyjazdu było zwiększenie 


motywacji do kontynuowania pracy na rzecz poprawy wizerunku dzielnicy Załęże. 


      


11. Wsparcie inicjatyw lokalnych 


 


Ważnym elementem rozwoju postaw obywatelskich w społeczności Załęża 


było wspieranie inicjatyw obywatelskich mieszkańców. Przede wszystkim dotyczy 


to inicjatyw zgłaszanych przez liderów związanych z PCAL. Ich aktywność 


nakierowana była na zaspokojenie ważnych potrzeb swojego otoczenia z założeniem 


udziału mieszkańców w realizacji proponowanych przedsięwzięć. Wsparto 


lokalnych liderów i ich społeczności m.in. w: 


 zakupie strojów do przebrania, artykułów dekoracyjnych, artykułów 


spożywczych i elementów ozdobnych, które zostały wykorzystane do 


przygotowania ozdób i podarunków, gdzie uczestnicy Programu w przebraniach 
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św. Mikołaja i Mopsika rozdawali mieszkańcom dzielnicy oraz przedstawicielom 


instytucji wspierających działania Centrum Aktywności Lokalnej; 


 zakupie artykułów spożywczych i owoców na przygotowanie świątecznego 


poczęstunku dla dzieci i młodzieży z Załęża, który był współorganizowany z 


Rzymsko-katolicką Parafią św. Józefa w Katowicach.  Spotkanie odbyło się w dniu 


20.12.2011 r. w salkach katechetycznych, gdzie animatorzy PCAL Załęże w 


przebraniu Aniołków zorganizowali gry i zabawy dla najmłodszych. Podczas 


spotkania dominował klimat świąteczny, dzieci śpiewały przygotowane przez 


siebie kolędy, a po spotkaniu i słodkim poczęstunku każde dziecko otrzymało 


świąteczną paczkę ze słodyczami. 


 


Ponadto wspierano inne inicjatywy społeczne niewymagające wkładu 


finansowego.  


  Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu zorganizował 2 wyjścia 


integracyjno-rekreacyjne dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 26 w Katowicach 


Załężu przy współpracy z Komisariatem Policji nr 7 w Katowicach. Pierwsze z 


nich odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury na Tysiącleciu, podczas którego 


przygotowano dla dzieci wiele zabaw i atrakcji oraz prelekcji nt. bezpiecznych 


zachowań podczas kontaktu z agresywnymi psami. Drugie spotkanie odbyło się 


w ośrodku wodnym "Maroko" na katowickim osiedlu Tysiąclecia, gdzie główną 


atrakcją dla maluchów było kajakowanie po stawie pod okiem harcerzy.  


 13 listopada 2011 roku Program Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu 


uczestniczył we współorganizacji Koncertu ku czci św. Cecylii na zakończenie 


Festiwalu Piosenki Religijnej, który odbył się w auli Wyższej Szkoły Zarządzania 


Marketingowego i Języków Obcych „Gallus”. Koncert był współorganizowany z 


Rzymsko-katolicką Parafią św. Józefa w Katowicach Załężu oraz Młodzieżowym 


Domem Kultury w Załężu. Laureatami festiwalu były zespoły: Niegodni oraz 


Trąbki Jerycha. 


 


Przez cały rok pracownicy PCAL byli łącznikami pomiędzy społecznością a 


instytucjami miejskimi. Wspierali mieszkańców w podejmowanych przez nich 
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inicjatywach lokalnych. Utrzymywano stałe kontakty z instytucjami działającymi w 


dzielnicy oraz pozyskiwano klientów do Programu poprzez rozpowszechnianie 


informacji o działaniach realizowanych przez PCAL. Nawiązano nowe kontakty z 


instytucjami działającymi w dzielnicy (Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy 


dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach oraz Ośrodek Sportowo-


Rekreacyjny „Kreacja”). 


 


12. Podsumowanie 


 


Całoroczna działalność Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu 


spowodowała znaczący wzrost aktywności wśród mieszkańców, a także zwiększenie 


świadomości  społecznej, w tym zwiększenie poczucia własnej wartości. Dzięki 


zdiagnozowaniu potrzeb i problemów oraz planowaniu i realizowaniu zadań w 


odpowiedzi na realne potrzeby dzielnicy nastąpiła integracja społeczności lokalnej i 


grup społecznych. Poprzez skuteczniejsze i efektywniejsze wykorzystywanie 


istniejących zasobów podwyższyła się jakość realizowanych działań 


środowiskowych oraz nowych inicjatyw podejmowanych samodzielnie przez 


mieszkańców. Efektem tego jest poprawa funkcjonowania osób zagrożonych 


wykluczeniem społecznym. Za spore osiągnięcie należy uznać zaangażowanie 


instytucji oraz organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania działań 


środowiskowych oraz zawiązywanie nowych partnerstw na poziomie lokalnym. Tak 


szeroko zakrojone partnerstwo pomiędzy podmiotami spowodować może właściwe 


ukierunkowanie działań na rzecz Załęża i stwarzać szansę na efektywniejsze 


wykorzystanie potencjału tkwiącego w dzielnicy. 


 


Zrealizowano następujące „miękkie” rezultaty: 


 wzrost aktywności społeczności lokalnej na terenie oddziaływania PCAL 


Załęże, między innymi w formie uczestnictwa w organizacji Festynów 


Integracyjnych, regularnym uczestnictwie w spotkaniach Grupy 


Samopomocowej; 
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 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. 


 


Osiągnięte rezultaty „twarde” to: 


 zorganizowano grupę samopomocową dla aktywnych mieszkańców 


dzielnicy; 


 zorganizowano grupowe warsztaty wsparcia w zakresie podniesienia 


kompetencji życiowych i społeczno-zawodowych; 


 zorganizowano grupowe warsztaty o charakterze edukacyjno – rozwojowym 


w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych; 


 przeprowadzono trening umiejętności społecznych dla osób zagrożonych 


marginalizacją; 


 zorganizowano wyjazdowe szkolenie z zakresu animacji lokalnej; 


 wyłoniono 4 liderów lokalnych; 


 zorganizowano 4 spotkania i debaty społeczne; 


 zawiązano szerokie partnerstwo lokalne instytucji i organizacji 


pozarządowych na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych w obszarze 


objętym oddziaływaniem PCAL Załęże; 


 zorganizowano 2 Festyny Integracyjne dla mieszkańców dzielnicy;  


 zorganizowano spotkanie integracyjne dla lokalnych partnerów i aktywnych 


mieszkańców. 


  


 


Z uwagi na nadal niską w Załężu aktywność i samodzielność mieszkańców w 


podejmowaniu działań na rzecz poprawy funkcjonowania dzielnicy, Program 


Centrum Aktywności Lokalnej w Załężu będzie kontynuowany w 2012 roku. W 


dalszym ciągu kierunkiem działań będą dalsze zacieśnianie i koordynacja wspólnych 


działań lokalnych instytucji i organizacji pozarządowych, angażowanie nowych 


podmiotów, rozszerzanie kręgu osób będących beneficjentami Programu oraz 
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aktywne planowanie przez mieszkańców działań zmierzających do rewitalizacji 


dzielnicy. 


 


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 2011 roku wyniósł: 362 128,28 PLN. 


 


 







