Załącznik nr 3.
Koncepcja organizowania społeczności lokalnej z uwzględnieniem animacji działań
wspierających (uzupełniających usługi społeczne), opartych na wolontariacie, samopomocy
mieszkańców i wsparciu sąsiedzkim
1. Sposobu aktywizacji społeczności lokalnej.
Aktywizacja społeczności lokalnej leży w podstawach działania samorządów lokalnych.
Szczególnie ważna jest aktywizacja osób objętych działalnością OPS, a w konsekwencji CUS.
Dlatego też planowane jest utworzenie grup wsparcia i grup zajęciowych, w których bez
wsparcia pogłębia się proces odizolowania społecznego. Oprócz utworzenia ww. grup
planowana jest realizacja działań integrujących różne środowiska i grupy wiekowe. W ramach
CUS zostaną zainicjowane warsztaty intermentoringowe na linii dzieci, młodzież – seniorzy.
Dzieci i młodzież będą przekazywały wiedzę z zakresu wykorzystania nowych technologii,
uczestnictwa social mediach, nauki języków obcych, etc. Z kolei osoby starsze będą mogły z
ww. grupą podzielić się doświadczeniami życiowymi, doświadczeniami zawodowymi, udzielić
opieki dla najmłodszych (zastępczy dziadek/babcia), udzielać korepetycji zgodnie ze swoim
doświadczeniem. Dla osób w wieku produkcyjnym zostaną przeprowadzone warsztaty z
zakresu aktywizacji zawodowej oraz warsztaty pozwalające na rozwijanie nowych hobby. W
okresie letnim będą organizowane co najmniej dwa pikniki połączone z różnymi konkursami z
nagrodami dla różnych kategorii wiekowych. Działania te będą miały charakter cykliczny przez
co na stałe wpiszą się w kulturę mieszkańców.
2. Sposób wykorzystania zaangażowania wolontariatu, samopomocy mieszkańców i
wsparcia sąsiedzkiego w ramach działań wspierających.
Na obszarze gminy w chwili obecnej działają następujące formy wsparcia dla osób
potrzebujących: Klub Senior + w miejscowości Tokarnia, Środowiskowy Dom Samopomocy w
Wolicy, Fundacja Latarnia w Woli Piotrowej, Zatoka Pereł - Chrześcijański Dom „Zatoka Pereł”
(CHZP) oraz Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej przez Starostę Sanockiego oraz
Gminnego
Punktu
Konsultacyjno-Informacyjnego
dla
osób
uzależnionych
i
współuzależnionych. Powyższe instytucje są bardzo aktywne dlatego też mając na uwadze, iż
Gmina zamierza realizować nowe usługi z zakresu: Organizowania czasu wolnego dla dzieci i
młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz utworzenie
Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego dla ofiar przemocy niezwykle istotne będzie
zaangażowanie do realizacji projektu ww. instytucji. W ramach wsparcia dzieci i młodzieży
kluczowe będą działania osób zaangażowanych w działania Klubu Seniora, Środowiskowego
Domu Pomocy Samopomocy, CHZP. Udostępnienie odpowiedniego programu,
wypracowanego zarówno z grupą seniorów, jak i grupą dzieci i młodzieży pozwolą na wymianę
doświadczeń oraz aktywne uczestniczenie obu grup w zajęciach. Wymiana doświadczeń
spowoduje efekt wzajemnego uczenia się i przekazywania wiedzy, co zwiększy efekt synergii
pomiędzy nimi. Tym samym motywacja w uczestnictwie we wsparciu będzie zwiększona.
Zaangażowanie Środowiskowego Domu pozwoli na organizację zajęć z zakresu tolerancji oraz
szeroko pojętego współżycia społecznego. Beneficjenci CHZP będą organizowali zajęcia
integracyjne. W ramach utworzenia Punktu konsultacyjno-terapeutycznego dla ofiar
przemocy zaangażowani zostaną beneficjenci oraz pracownicy ŚPS w Wolicy, Fundacji
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Latarnia, PNPP finansowanej przez Starostę Sanockiego oraz GPKI. Osoby te będę dzieliły się
swoim doświadczeniem, udzielały wsparcia zgodnie ze swoim doświadczeniem życiowym. Z
kolei PNPPF będzie udzielał wsparcia prawnego.
3. Zakres zadań organizatora społeczności lokalnej.
Do zadań organizatora społeczności lokalnej będzie należało:
1. Nawiązywanie kontaktów z ludźmi w obszarze, na którym będzie działał, z
organizacjami partnerskimi oraz przedstawicielami władz.
2. Rozeznanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających.
3. Rozeznanie potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających.
4. Sygnalizowanie problemów społecznych, które nie leżą w obszarze zainteresowań
instytucji i władz.
5. Opracowywanie, w oparciu o wnioski wynikające z rozeznania potrzeb i potencjału
wspólnoty samorządowej w zakresie działań wspierających, planu organizowania
społeczności lokalnej i jego aktualizacji oraz realizacja tego planu.
6. Podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, w szczególności
organizowanie działań wspierających.
7. Inicjowanie innych niż określone w pkt. 6 działań zmierzających do wzmocnienia więzi
społecznych i integracji wspólnoty samorządowej.
8. Współpraca z podmiotami prowadzącymi na obszarze działania centrum animację
lokalną lub inne formy pracy środowiskowej.
9. Podejmowanie zróżnicowanych działań, prowadzących do tworzenia możliwości
rozwoju i oferowania wsparcia, oraz interwencji, nakierowanych na zmiany zachowań
i stosunków.
10. Opracowywanie projektów wraz z osobami zainteresowanymi.
11. Wspieranie organizacji mieszkańców i grup nieformalnych w osiąganiu wyznaczonych
celów.
12. Przewodnictwo procesom grupowym i sieciom kontaktów oraz doradztwo
merytoryczne i strategiczne.
13. Wspieranie obywateli w podejmowaniu inicjatyw oraz w tworzeniu organizacji.
14. Rozwijanie sieci współpracy i kierowanie nimi.
15. Prowadzenie ewaluacji prowadzonych procesów oraz wyników realizowanych działań.
16. Merytoryczny i organizacyjny wkład w funkcjonowanie organizacji.
17. Kształtowanie polityki organizacji dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu oraz
znajomości środowiska, w którym działa.
18. Rozwijanie swoich kompetencji zawodowych.
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