
UCHWAŁA NR 778/2014
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "Program osłonowy Centrum Wolanowska na 
lata 2014-2020".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 182 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program osłonowy Centrum Wolanowska na lata 2014-2020", stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 778/2014

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Program osłonowy Centrum "Wolanowska"
na lata 2014-2020.

Cele i zadania Centrum "Wolanowska"

Program osłonowy Centrum „Wolanowska” jest lokalnym programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust.2 
pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Program będzie realizowany 
w latach 2014 – 2020, skierowany jest do społeczności lokalnej osiedla Wolanowska.

Osiedle Wolanowska 75, w którego skład wchodzą cztery bloki socjalne jest usytuowane w oddaleniu od 
głównej ulicy. Osiedle istnieje od lat 50 - tych XX wieku, kiedy wybudowano i zasiedlono dwa pierwsze bloki, 
dwa pozostałe powstały w latach 90-tych. Mieszkańcy osiedla to głównie osoby i rodziny, które zostały tutaj 
przesiedlone na skutek eksmisji z innych części miasta. Wśród nich są również osoby, które otrzymały tu 
mieszkanie po odbyciu długoletnich kar pozbawienia wolności. Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Radomiu wynika, że obecnie na osiedlu zamieszkuje  82 rodziny, w których funkcjonuje 199 osób natomiast 
z pomocy społecznej korzysta 58 środowisk /126 osób/. Na osiedlu zamieszkuje 77 dzieci, w tym – 17 w wieku 
przedszkolnym, 34 w wieku szkoły podstawowej, 17 w wieku gimnazjalnym oraz 9 w wieku ponadgimnazjalnym. 
Dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu   wskazują, że głównym problemem mieszkańców 
osiedla jest bezrobocie, wynikające nie tylko z trudnej sytuacji na rynku pracy, ale również z niskiego 
wykształcenia i kwalifikacji. Bezrobocie oraz współwystępujące problemy /uzależnienia, przemoc domowa/są 
główną przyczyną korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej. Większość środowisk korzystających z różnego 
rodzaju świadczeń można uznać za osoby uzależnione od pomocy społecznej.

Cele i zadania Centrum "Wolanowska"

I. Głównym celem działalności Centrum „W olanowska” jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
mieszkańców bloków socjalnych poprzez stymulowanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym 
osiedla i miasta.

II. Cel  realizowany jest poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

1) pobudzanie potencjału mieszkańców osiedla w celu poprawy ich sytuacji społecznej,

2) analiza bieżących potrzeb i problemów mieszkańców,

3) wzmacnianie ich zdolności do samoorganizacji, samodzielnego inicjowania działań oraz aktywnego 
reprezentowania własnych interesów,

4) praca z dziećmi i młodzieżą nad kształtowaniem postaw społecznie pożądanych,

5) kształtowanie umiejętności interpersonalnych,

6) włączanie dzieci i młodzieży do uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym osiedla i miasta.

III. W Centrum „Wolanowska” w ramach programu realizowane są następujące działania:

1) organizacja działań integrujących mieszkanców osiedla zarówno dorosłych jak i dzieci,

2) prezentacje dokonań mieszkańców (dzieci i dorośli) na festynach lub innych imprezach odbywających się 
w przestrzeni miejskiej,

3) organizowanie pracy grupowej z mieszkańcami w zależności od ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań,

4) współorganizowanie imprez o charakterze środowiskowym aktywizujących społeczność lokalną,

5) współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w celu zwiększenia efektywności 
oferty Centrum,

6) organizowanie spotkań, warsztatów i pogadanek dotyczących konsekwencji i niebezpieczeństw związanych 
z uzależnieniami (narkotyki, alkohol, papierosy, internet i inne),
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7) organizowanie spotkań dla dorosłych mieszkańców osiedla z pracownikami socjalnymi, dzielnicowym, 
prawnikiem w celu wsparcia i udzielania ewentualnej pomocy,

8) dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży - organizowanie zajęć o różnorodnym 
charakterze: m.in. rzeźbiarstwo, rękodzielnictwo, zajęcia plastyczne,

9) stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do nauki własnej, udzielanie pomocy w nauce 
oraz w pokonywaniu trudności szkolnych,

10) organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych: rajdów pieszych i rowerowych, wycieczek, gier zespołowych, 
udział w zawodach sportowych organizowanych na terenie miasta,

11) wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych; w razie 
konieczności kierowanie ich do właściwych specjalistów,

12) prowadzenie biblioteki osiedlowej,

13) umożliwianie i zachęcanie mieszkańców do udziału w różnego rodzaju imprezach organizowanych na terenie 
miasta,

14) zapraszanie członków innych społeczności, organizacji i instytucji do udziału w przedsięwzięciach 
realizowanych przez Centrum „Wolanowska”,

15) wspieranie zainteresowań, pasji zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców.

IV. Monitoring

Informacja dotycząca realizacji założonych w Programie celów oraz osiągniętych efektów i działalności 
Centrum „Wolanowska” przygotowywana bedzie co roku w ramach sprawozdania z działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
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