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Załącznik Nr 8 do protokołu
Nr XXXVIII/10 z dnia 28.01.2010r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/248/10
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU

Z DNIA 28 STYCZNIA 2010 R.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVIII/177/09 Rady Miejskiej we
Fromborku z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej
na lata 2009-2013

     Na podstawie art. 18 ust 2  pkt 15,   ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz   art. 17 ust.1, pkt 1 i art. 110
ust 10  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115,
poz.728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz.1367, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 69,   poz. 590 ) - Rada Miejska we  Fromborku uchwala co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/177/09 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności lokalnej na lata 2009-2013
wprowadza się następującą zmianę:

Punkt 13  Załącznika do uchwały Nr XXVIII/177/09 Rady Miejskiej we Fromborku z dnia
26 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Aktywności lokalnej na lata 2009-2013,
otrzymuje brzmienie:

Opis planowanych działań na rok 2010 w ramach Programu Aktywności Lokalnej dla
Miasta i Gminy Frombork.

1.Cele:
- Cel główny :zaktywizowanie społeczne oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych
częściowo niezdolnych do pracy w wieku 18-64 lat.
- Cele  szczegółowy :
a) aktywizacja społeczna i zawodowa
b) przygotowanie do powrotu na rynek pracy
c) poprawa kondycji zdrowotnej
d)wzmocnienie poczucia wartości i wiary we własne siły

2. Uczestnicy programu
Programem Aktywności Lokalnej zostanie objętych 9 osób ( liczba wg alokacji przyznanej
przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej na 2010 r. ) Są to osoby w wieku aktywności
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zawodowej  od 18 do 64 lat bezrobotne lub nieaktywne zawodowo ,niepełnosprawne,
częściowo niezdolne do pracy korzystające z pomocy społecznej.
Beneficjenci ostateczni zostaną wybrani na podstawie wnikliwej analizy sytuacji rodzinnej
poszczególnych osób. Uczestnictwo w projekcie jest na zasadzie dobrowolności.

3. Opis planowanych działań.
Zajęcia PAL będą odbywać się w Klubie Integracji Społecznej we Fromborku od kwietnia do
końca czerwca 2010 r.
W ramach aktywizacji społeczno zawodowej  zaplanowane  są warsztaty z psychologiem,
doradcą zawodowym oraz  zajęcia dydaktyczne na temat udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Psycholog zostanie zatrudniony w ramach umowy zlecenia , natomiast
warsztaty  z  doradcą zawodowym oraz zajęcia na temat udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej wykona Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Olsztynie, Centrum Edukacji w Braniewie. Wykonawcy zostali wybrani na podstawie
przedstawionych ofert cenowych.
W ramach aktywizacji zdrowotnej wszyscy uczestnicy PAL skorzystają  z zabiegów
rehabilitacyjnych zaleconych przez lekarza , które oferuje Samodzielny Publiczny
Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku.
W ramach działań o charakterze środowiskowym podczas Dni Fromborka  w sierpniu
2010 r. pracownicy Samodzielnego  Publicznego Specjalistycznego  Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku w ramach profilaktyki zdrowotnej będą
nieodpłatnie wykonywać pomiar cukru we krwi, oraz mierzyć ciśnienie tętnicze
zainteresowanym osobom .

4. Środowiskowa praca socjalna
Pracownicy socjalni na bieżąco będą kontaktować się z osobami objętymi programem PAL.
Praca socjalna będzie polegała głównie na:
- rozmowach z osobami i rodzinami objętymi programem,
- udzielaniu porad,
- udzielaniu wsparcia finansowego,
- udzielaniu informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w indywidualnych sprawach

5. Koszt udziału w programie
Koszt udziału 1 osoby w PAL na rok 2010 ( wg Zasad przygotowywania, 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 wynosi brutto do  3.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.


