UCHWAŁA NR XLVI/1073/14
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013 roku
„Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu”
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
uchwala:
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2013 roku „Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu”,
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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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/1073/14
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 lutego 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku "Programu Centrum
Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu" przyjętego Uchwałą Rady
Miasta Katowice nr XX/417/12 z dnia 28 marca 2012 roku oraz
uchwałą zmieniającą nr XXXV/772/13 z dnia 27 marca 2013
roku.
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I.

WSTĘP
Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu (PCAL Nikiszowiec) jest realizowany

od 01.06.2008r. w ramach projektu „Damy radę – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach”
i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od 01 sierpnia 2012r. Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych
w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach.
Głównym

celem

programu

jest

podniesienie

poziomu

integracji

społecznej

i aktywności lokalnej w osiedlu Nikiszowiec z uwzględnieniem dzielnicy Janów, sprzyjające procesom
rewitalizacyjnym i przeciwdziałające zjawiskom wykluczenia społecznego. W realizację programu
zaangażowani są pracownicy Stowarzyszenia FIL oraz pracownik socjalny MOPS Katowice. Zatrudniano także
na umowę zlecenie osoby realizujące poszczególne zadania programowe. Korzystano także z usług firm
i organizacji prowadzących działalność w zakresie m.in. prowadzenia szkoleń, treningów, spotkań
profilaktycznych czy organizacji wydarzeń kulturalno – rozrywkowych.
W roku 2013 działania programu związane były z problematyką zmiany społecznej, podnoszeniem
kompetencji mieszkańców i organizacji lokalnych, a także zmianą wizerunku osiedla i tematyką rewitalizacji
Nikiszowca.
Bardzo ważną kwestą, jedną z kluczowych od początku realizacji programu, było przygotowanie podwalin
pod powstanie ośrodka czy klubu rozwojowego dla młodzieży. Była to potrzeba od lat sygnalizowana przez
mieszkańców, a także wynikająca z diagnozy społecznej osiedla i dzielnicy. Druga połowa roku stała pod
znakiem tworzenia grupy młodzieżowej oraz poszukiwania rozwiązań umożliwiających powstanie takiego
ośrodka. Aktywność grupy młodzieżowej oraz działania własne Stowarzyszenia i wsparcie partnerów
skutkowały powstaniem w kwietniu 2013r. Centrum Młodzieżowego Zimbardo w Nikiszowcu. Centrum jest
obecnie w fazie remontowej, jednak niezależnie od tego w ramach Centrum Aktywności Lokalnej prowadzone
są systematycznie zajęcia, warsztaty i spotkania dla grupy młodzieżowej.

Spotkanie młodzieży z Prof. Philipem Zimbardo w czerwcu 2013

Centrum skupiło się także na pełnieniu funkcji kulturalnych, których wciąż jest duży deficyt. Zrealizowano
kilkadziesiąt różnych warsztatów, spotkań, wydarzeń kulturalnych. Istotna jest rola Centrum dla rozwoju
kultury w tym miejscu. Centrum było partnerem dla instytucji miejskich i organizacji lokalnych w zakresie
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realizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz dla innych także o zasięgu regionalnym w zakresie realizacji
wydarzeń społecznościowych.
Ważne były działania związane z promocją idei powstania Rady Jednostki Pomocniczej w Janowie
i Nikiszowcu, które zakończyły się sukcesem i powołaniem Rady jesienią 2013r.
Realizowano

także

działania

związane

z

realizacją

projektów

uwzględnionych

w projekcie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca. Prowadzono też działalność informacyjną poprzez Punkt Informacji Obywatelskiej - i edukacyjną.
SPOSÓB REALIZACJI.

II.

Podobnie jak w 2012r. tak i w 2013r. program kontynuował formułę centrum społecznościowego,
w ramach którego zorganizowano przestrzeń dla różnych form aktywności. Zdecydowana część przedsięwzięć
realizowana była i finansowana w ramach projektu systemowego „Damy radę – program aktywizacji
zawodowej i społecznej w Katowicach” w ramach tzw. działań środowiskowych i instrumentów aktywnej
integracji. W roku 2013 zrealizowano następujące przedsięwzięcia.
INSTRUMENTY AKTYWNEJ INTEGRACJI
W

roku

2013

udało

się

uruchomić

wszystkie

zakładane

instrumenty

aktywnej

integracji.

W przedsięwzięciach tych uczestniczyło łącznie 38 osób będących uczestnikami programu oraz otoczenie tych
osób. 15osób to nowi uczestnicy projektu, 23 osoby kontynuują wsparcie z lat ubiegłych. W szczególności
zrealizowano następujące założenia.
1. Usługi animatora lokalnego.
Każda z osób objęta wsparciem programu – zarówno uczestnicy jak i ich otoczenie korzystali ze wsparcia
animatora lokalnego. Zadania realizowane przez animatora to przede wszystkim:
a) spotkania, rozmowy z mieszkańcami, instytucjami i osobami odwiedzającymi osiedle,
b) włączanie się w działania z lokalnymi instytucjami,
c) pobudzanie aktywności, inspirowanie i mobilizowanie ludzi do działania,
d) wspieranie i tworzenie inicjatyw społecznych i grup obywatelskich, lokalnych liderów,
e) pomoc w rozwijaniu w środowisku struktur nastawionych na rozwiązywanie lokalnych problemów
– w szczególności rozwijanie struktur klubu młodzieżowego i pogłębianie jego integracji.
2. Społecznościowy klub samopomocowy.
Celem tego działania jest zaktywizowanie młodszej grupy mieszkańców i pokazanie jej alternatywnych
form spędzania czasu wolnego. Jest to zgodne z założeniami programu i diagnozą społeczną osiedla.
Do współpracy zaangażowano kilkunastoosobową grupę młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Wspólnie
kontynuowano wypracowywanie formuły klubu, jako miejsca spotkań, dyskusji, planowania inicjatyw,
rozmowy o problemach i zainteresowaniach młodych ludzi. W ramach klubu, w zakresie instrumentów
aktywnej integracji zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
a) 34 spotkania klubu, w których uczestniczyło średnio 8 uczestników,
b) 5 warsztatów rozwojowych z zakresu dziennikarstwa, w których uczestniczyło średnio 7 uczestników,
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c) 3 warsztaty rozwojowe z zakresu projektowania wnętrz i pokojów młodzieżowych, w których
uczestniczyło średnio 6 uczestników,
d) zorganizowano 2 wyjścia integracyjne do kina dla młodzieży - uczestników klubu społecznościowego,
e) Zorganizowano 2 wyjazdy integracyjno – rozwojowe dla uczestników klubu społecznościowego.
Młodzież wyjechała do Kocierzy, gdzie zwiedzała pracownie rzemiosła dawnego, oraz odbyła trening
sprawnościowy w parku linowym. Kolejnym był wyjazd do kopalni soli w Wieliczce, młodzież przeszła trasą
górniczą, zdobywając doświadczenie na temat pracy w kopalni soli. Elementem trasy było wykonywanie zadań
zespołowych, co wzmocniło integrację grupy.

Wyjazd integracyjno- rozwojowy Wieliczka XI 2013

3. Trening umiejętności społecznych
Zrealizowano trening umiejętności społecznych „Internet pożyteczne narzędzie, a także źródło zagrożeń”.
Istotą treningu było przekazanie informacji i praktycznych umiejętności związanych z bezpiecznym
użytkowaniem internetu przez młodzież.
DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
1. Imprezy integracyjne.
W roku 2013 zorganizowano (i współorganizowano z partnerami lokalnymi) 3 imprezy integracyjnokulturalno –promocyjne, w tym dwie o charakterze lokalnym i jedną o charakterze regionalnym.
1.1. Jarmark na Nikiszu
Jarmark na Nikiszu to wielkie przedsięwzięcie realizowane każdej zimy od 2008 roku. Od trzech lat jest
imprezą dwudniową. Pierwszy dzień to kameralne wydarzenia takie jak koncert muzyki poważnej w Kościele
św. Anny, pokazy zdjęć i prelekcje w Muzeum Historii Katowic, oraz kiermasz rękodzieła na nikiszowieckim
rynku. Drugi dzień to wielkie przedsięwzięcie logistyczne – ponad 70 wystawców, koncerty, pokazy, zabawy
dla dzieci. Jarmark odbył się 7-8.12.2013. Prezentował umiejętności i talenty twórców lokalnych, instytucji
i organizacji lokalnych, a także wyroby rękodzieła z całego Górnego Śląska i innych regionów Polski. Jak co
roku Jarmark był tworzony przy wsparciu wielu organizacji i instytucji w tym Miasta Katowice, z myślą
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o tysiącach gości i mieszkańców. Dla nich Nikiszowiec to miejsce zarówno mocno osadzone w tradycji,
jak i będące świadectwem tego, jakich można dokonać zmian dzięki współpracy i aktywności społecznej.

Stragany lokalnych rękodzielników - Jarmark Na Nikiszu 2013

1.2. Europejskie Święto Sąsiadów.
Święto Sąsiadów (impreza lokalna) odbyło się już po raz piąty 19 maja 2013r. na placu bloku VI. Głównym
celem tego święta jest wzajemne poznanie się i integracja mieszkańców. W imprezie uczestniczyło łącznie
ok. 500 osób.
1.3. Odpust U Świętej Anny.
Odpust U Świętej Anny odbył się po raz piąty 28 lipca 2013r. Była to impreza współorganizowana
wspólnie z Parafią św. Anny. Odpust obchodzony jest nie tylko jako święto religijne, ale także jako święto
integrujące mieszkańców dzielnicy. Jest też okazją do otwarcia się na społeczność całego miasta i regionu,
pokazania zarówno niezwykłej architektury jak i dokonań mieszkańców, instytucji i organizacji dzielnicy na
przestrzeni ostatnich kilku lat. W imprezie udział wzięło ok. tysiąca osób.
1.4. Noc Muzeów 2013
Jako partner Muzeum Historii Katowic współorganizowano wydarzenie kulturalne – Noc Muzeów. W ramach
imprezy zorganizowano plenerowe warsztaty muzyki etnicznej, w których uczestniczyło około 30 osób.
2. Edukacja społeczna i obywatelska.
2.1. Spotkania edukacyjno-prawne
W roku 2013 kontynuowano prowadzenie Punktu Informacji Obywatelskiej, w ramach którego realizowano
spotkania edukacyjno-prawne. Udzielono łącznie około 212 porad, co daje średnią około 17 porad miesięcznie,
znacznie przekraczającą zakładane rezultaty. Podobnie jak w latach ubiegłych w ramach PIO prowadzono także
2 tablice ogłoszeń – jedną w siedzibie PIO, drugą w witrynie popularnego sklepu. Na tablicy umieszczano
ważne informacje o działaniach PCAL, jak i o wydarzeniach lokalnych. Poza tablicami informacje o programie
oraz wydarzeniach lokalnych prezentowane były na Facebook’u i stronach internetowych.
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2.2. Spotkania społeczności lokalnej
W roku 2013 zrealizowano 8 spotkań społeczności lokalnej. Uczestniczyło w nich średnio 10 osób.
Dotyczyły one m.in. planowanych działań społecznych w Nikiszowcu, wspólnych wydarzeń kulturalnointegracyjnych, działań rewitalizacyjnych, wolontaryjnych, realizacji inicjatyw lokalnych tj. klub młodzieżowy
czy Jarmark Na Nikiszu itp.
2.3. Warsztaty edukacji regionalnej
a) Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu kontynuowało również w tym roku cykl spotkań pod
nazwą Maszketnik. To warsztaty edukujące, związane z nabyciem umiejętności przygotowywania
najbardziej znanych śląskich potraw, min.: nudle, hauskyjza, żur. Odbyło się 5 spotkań, średnio
w każdym uczestniczyło 6 osób.
b) Zorganizowano również 3 warsztaty muzyczne - spotkania z muzyką etniczną, które prowadzone były
nieodpłatnie przez aktywnego mieszkańca dzielnicy.
2.4. Wsparcie inicjatyw lokalnych
W 2013r. udzielono wsparcia społeczności lokalnej Nikiszowca i Janowa w realizacji inicjatyw lokalnych.
Wsparto następujące inicjatywy:
a) Warsztaty artystyczne, podczas których mieszkańcy dzielnicy uczyli się różnego rodzaju rękodzieła
(min. sutasz, scrapbooking, filcowanie itp.). Odbyło się 17 warsztatów, w każdym średnio uczestniczyło
10 osób. Warsztaty były współprowadzone nieodpłatnie przez aktywnych mieszkańców dzielnicy,
b) Wsparcie

(logistyczne,

merytoryczne

i

finansowe)

Stowarzyszenia

Pyrlik

Stalowy

w postaci wydania lokalnej gazety (Magiel – Niecodziennik Nikiszowiecki),
f) Organizacja stoisk społecznościowych oraz zajęć dla dzieci podczas imprez: Święto Sąsiadów, Odpust
U Świętej Anny, Jarmark Na Nikiszu,
g) Wsparto logistycznie wydarzenia i przedsięwzięcia realizowane przez Parafię Św. Anny, Świetlicę
Środowiskową w Janowie, Stowarzyszenie Pyrlik Stalowy, Gimnazjum Nr 14,
h) Wsparto inicjatywę utworzenia Rady Jednostki Pomocniczej dzielnicy Janów/Nikiszowiec (organizacja
spotkania, promocja idei, wsparcie dla kandydatów spośród liderów Nikiszowca),
i)

Zrealizowano akcję społeczną mającą na celu edukację właścicieli psów w zakresie przeciwdziałania
zanieczyszczaniu miejsc publicznych przez zwierzęta domowe,

j)

Wspierano inicjatywę mieszkańców polegającą na organizowaniu w okresie letnim tradycyjnych zabaw
podwórkowych dla dzieci,

k) Współorganizowano zajęcia sportowe dla mieszkańców dzielnicy – 7 zajęć (dwugodzinnych).
2.5. Wyjazd integracyjny
W maju 2013r. zorganizowano wyjazd integracyjny dla mieszkańców Janowa i Nikiszowca oraz Giszowca do
Drohiczyna. Wyjazd zorganizowany był przy współudziale tamtejszych władz i pracowników instytucji
pomocy społecznej oraz podlaskich organizacji pozarządowych. Podczas wizyty spotkano się z władzami
Drohiczyna oraz liderami lokalnymi. Wyjazd sprzyjał wymianie informacji na temat organizowania
społeczności lokalnych, sprzyjał także integracji środowiska liderów lokalnych Giszowca i Nikiszowca.

Id: 44AE32CF-92D9-4632-86E2-9F6762C63D07. Podpisany

Strona 7

W wyjeździe uczestniczyło 7 mieszkańców Nikiszowca i Janowa, animatorzy PCAL oraz mieszkańcy, liderzy
i animatorzy z Giszowca.
DZIAŁANIA W RAMACH KOMPONENTU PONADNARODOWEGO
W kwietniu 2013 roku w czasie wizyty studyjnej organizowanej w ramach współpracy
ponadnarodowej, będącej komponentem projektu „Damy radę...”, realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz
Stowarzyszeniem Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Fundacji Paideia , Stowarzyszenie Fabryka
Inicjatyw Lokalnych reprezentował Pan Waldemar Jan - Koordynator Centrum Aktywności Lokalnej
w Nikiszowcu. Podczas wizyty studyjnej przedstawiono koncepcje rozwoju lokalnego opartego na działalności
małych firm rodzinnych, zajmujących się działalnością okołoturystyczną. Koncepcja RURALOVER z jeden
strony wpływa na lokalny rynek pracy z drugiej z wykorzystaniem lokalnego potencjału ludzkiego rozwija
atrakcyjność regionu i wszystko to albo zgodnie z tradycją (wykorzystanie tradycji, walorów krajobrazowych
i historycznych). Duży plus koncepcji RARALOVER to niewiązanie działań w ramach budowy sieci wprost
z działalności instytucji pomocy społecznej. Działania w modelu hiszpańskim nastawione są przede wszystkim
i w sposób bardzo zdeterminowany na ekonomice działań i efektywności w postaci czy to usamodzielniania
osób aktywizowanych czy tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (które daje pracę i płacę – realne
i pozwalające na samodzielność). Koncepcja sieci uwzględniającej zarówno walory turystyczne jak i potrzeby
społeczne, bliska jest koncepcji rewitalizacji Nikiszowca. Obecnie istnieje tu pewna sieć powiązań
i współpracy, która w odpowiedni sposób zaanimowana może być m.in. dobrym sposobem na rozwój
ekonomiczny osiedla.
W lipcu 2013 roku w Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu przedstawicielom Fundacji Paideia
z Hiszpanii oraz National Institute for Social Integration z Litwy przedstawiono metody pracy w PCAL
Nikiszowiec, oraz pokazano dzielnicę.
W listopadzie 2013r. podczas konferencji podsumowującej naszą współpracę z partnerami
zagranicznymi Pan Waldemar Jan przedstawił adaptację rozwiązania pracy w sieci. W ramach projektu
systemowego „Damy radę…” podjęto współpracę z partnerami z Hiszpanii. Jednym z ważniejszych wątków
współpracy była adaptacja rozwiązań partnera hiszpańskiego – Fundacji Paideia, związanych z tworzeniem
sieci lokalnych – przedsięwzięć sprzyjającym rozwoju lokalnemu przy wykorzystaniu zasobów lokalnych.
Doświadczenia Fundacji Paideia postanowiono zaadaptować do stworzenia podwalin modelu sieci
turystycznej, dedykowanego osiedlu Nikiszowiec. Jest to unikatowe osiedle robotnicze, powstałe na początku
XX wieku, które do dzisiejszego dnia zachowało swój jedyny w swoim rodzaju klimat, architekturę i rytm
życia. Nikiszowiec od 2011r. posiada najwyższy w Polsce status zabytkowy – jest Pomnikiem Historii. Osiedle
przezywało swój czas rozkwitu, ale i czas wielkich problemów społecznych. Od 2008r. za sprawą m.in.
działalności Centrum Aktywności Lokalnej, innych organizacji społecznych i Miasta Katowice w osiedlu
dokonuje się pozytywna zmiana społeczna – prawdziwa i szeroko pojęta rewitalizacja. Jednym z kierunków
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rozwoju są oddalone inicjatywy związane z rozwojem ruchu turystycznego. W opinii twórców modelu ten
rozwój powinien mieć charakter zrównoważony – godzić interesy biznesowe i turystyczne z interesem
mieszkańców.
PROMOCJA PROGRAMU I WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI
W 2013r. podobnie jak w latach ubiegłych przyjęto kilkanaście grup studyjnych – zarówno grup
pracowników

instytucji

pomocy

społecznej,

jak

i

gości

instytucji

miejskich

i regionalnych, przedstawicieli samorządów innych miast i województw oraz zaprzyjaźnionych organizacji
pozarządowych. Grupy miały możliwość zapoznać się z Programem i zwiedzić dzielnicę. Zauważyć można
dalsze zwiększenie zainteresowania osiedlem, w dużej mierze pozytywnie odbieranymi zmianami społecznymi.
Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu jest identyfikowane z tymi zmianami, stąd duże zapotrzebowanie
na edukację w tym zakresie.
Informacje o realizowanych w ramach PCAL Nikiszowiec przedsięwzięciach i projektach były nagłaśniane
przez media lokalne i ogólnopolskie. Imprezom realizowanym przez PCAL Nikiszowiec patronowały przede
wszystkim TVP Katowice, Polskie Radio Katowice, Gazeta Wyborcza, portale społecznościowe.
Ogólnopolskim rozgłosem medialnym cieszą się działania związane przede wszystkim z funkcjonowaniem
grupy młodzieżowej, której członkowie są uczestnikami projektu, skupionej wokół Centrum Zimbardo
w Nikiszowcu, prowadzonemu przez Stowarzyszenie FIL. Ponadto szczególnym zainteresowaniem cieszą się
wydarzenia integracyjne organizowane w ramach projektu.
OSIĄGNIĘTE REZULTATY „TWARDE” PROGRAMU
(dane całościowe za dwa lata działania programu)
1. Powstała nieformalna koalicja lokalna, skupiająca zarówno przedstawicieli lokalnych organizacji
pozarządowych jak i przedsiębiorców i instytucje, sprzyjająca powołaniu przez Stowarzyszenie FIL
Centrum Młodzieżowego Zimbardo w Nikiszowcu. Centrum Zimbardo formalnie zostało utworzone
uchwałą Zarządu Stowarzyszenia FIL z 19 kwietnia 2013r. i jest pierwszą na świecie placówką sygnowaną
nazwiskiem Profesora Zimbardo i działa w strukturach Stowarzyszenia.
2. Stworzono podwaliny lokalnej koalicji na rzecz rewitalizacji Nikiszowca. Nie jest to jednak struktura
trwała i wielowymiarowa, co związane jest m.in. z odsunięciem w czasie wejścia w życie Zintegrowanego
Programu Rewitalizacji Nikiszowca. Mimo to, lokalne podmioty wspólnie podjęły się rozpoczęcia i próby
realizacji kilku podprojektów ujętych w projekcie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Nikiszowca,
co wskazuje na potencjał i gotowość lokalnych elit do działania wspólnego na rzecz rewitalizacji
Nikiszowca. Zainicjowano następujące podprojekty:
a) „asystent mieszkaniowy”,
b) „społeczna opieka nad zabytkami” (poprzez wsparcie dla stowarzyszenia Pyrlik Stalowy),
c) „komunikator” (poprzez wsparcie i udział w redagowaniu czasopisma Magiel – Niecodziennik
Nikiszowiecki),
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d) „gildia Nikiszowiec” (poprzez opracowanie modelu sieci lokalnej NikiNet – sieci związanej
z rozwojem lokalnym osiedla opartym o zrównoważony rozwój ruchu turystycznego)
3. udzielono wsparcia prawnego w spotkań edukacyjno – prawnych w ramach Punktu Informacji
Obywatelskiej dla około 367 osób co daje średnią 16 osób miesięcznie (dwukrotnie więcej od planowanej).
W roku 2012 udzielono 155 porad, a w 2013 – 212.
4. Zorganizowano łącznie 12 spotkań społeczności lokalnej (4 w 2012 i 8 w 2013).
5. Zorganizowano łącznie ponad 100 spotkań i warsztatów edukacyjnych, regionalnych, artystycznych,
sportowych itp. (62 w 2012 i 40 w 2013).
6. Zorganizowano 2 treningi umiejętności i kompetencji społecznych (po jednym w każdym roku).
7. Zorganizowano we współpracy z instytucjami lokalnymi 7 imprez o charakterze integracyjno-kulturalnopromocyjnym (3 w roku 2012 i 4 – 2 roku 2013).
8. Zorganizowano 3 wyjścia integracyjne dla uczestników programu (w tym 2 w roku 2013) oraz 3 wyjazdy
integracyjne poza Katowice w roku 2013.
Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu będzie kontynuowany od stycznia 2014r. przez
Stowarzyszenie FIL w partnerstwie z MOPS Katowice w ramach prowadzonego Centrum Społecznościowego
w Nikiszowcu. Najważniejsze zadania planowane na kolejne półtora roku realizacji programu to przede
wszystkim:
1. Aktywizacja i integracja środowiska młodzieżowego w oparciu m.in. o działania wolontaryjne.
2. Otwarcie Nikiszowca na społeczność Katowic i regionu.
3. Dalsza mobilizacja środowiska lokalnego w kierunku podejmowania wspólnych działań rewitalizacyjnych,
a także w zakresie budowania sieci lokalnej.
4. Działania integrujące i rozwijające środowisko lokalnych liderów i organizacji społecznych.
5. Kontynuacja działalności informacyjnej, edukacyjnej na rzecz mieszkańców oraz działań promujących
pozytywną zmianę społeczną w Nikiszowcu.
Całkowity koszt programu w 2013 roku wyniósł: 115 844,47 zł.
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