
                                                                                                                                                         
 

 Regulamin organizacyjny 
Punktu Aktywności Obywatelskiej 

 
I. ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKTU AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 

 
1. Punkt Aktywności Obywatelskiej jest częścią Klubu Integracji Społecznej  działającego           

w   ramach   Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu. 
2. Osobą odpowiedzialną za działalność  Punktu Aktywności Obywatelskiej oraz jego mienie   

jest pracownik socjalny realizujący zadania w Punkcie Aktywności Obywatelskiej. 
3. Dyżury pracowników OPS w Punkcie Aktywności Obywatelskiej  od poniedziałku do piątku: 

Poniedziałek –  7.30 – 16.00 
             Wtorek – Czwartek - 7.30 – 15.00 
             Piątek  -  7.30 – 14.00  
             Zajęcia i warsztaty prowadzone przez wolontariuszy odbywają się od poniedziałku do piątku 
             po dyżurach pracowników OPS do godz.18.00. 
 

II. CELE I  ZADANIA PUNKTU AKTYWOŚCI OBYWATELSKIEJ 
 

1. Zwiększenie aktywności społecznej, kształtowanie postaw społecznych  mieszkańców Gminy 
Libiąż oraz integracja lokalnej społeczności poprzez podejmowanie działań 
w ramach  organizowania społeczności lokalnej (OSL) oraz Programu Aktywności Lokalnej 
(PAL). 

2.  Promowanie działań integrujących, edukacyjnych, poprzez prowadzenie warsztatów i zajęć 
cyklicznych,  spotkań środowiskowych ze specjalistami, organizowanie debat społecznych, 
kampanii społecznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, liderami społeczności lokalnych, 
spotkań prospołecznych, prozdrowotnych (m. in. zajęć psychoruchowych), informacyjnych 
itp. zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami społecznym. 

3. Wspieranie inicjatyw w obszarze kultury, turystyki, ekologii, społeczeństwa obywatelskiego, 
podejmowanie przedsięwzięć promujących aktywne formy spędzania wolnego czasu. 

4. Podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób i grup 
społecznych. 

5. Promowanie idei wolontariatu i potrzeby służenia innym poprzez podejmowanie działań  

w tym zakresie, m. in. przez wolontariuszy z Klubu Wolontariatu. 

6. Inicjowanie współpracy z podmiotami, instytucjami, stowarzyszeniami działającymi              

w środowisku lokalnym, szczególnie w obszarze działań skierowanych do społeczności 

lokalnej. 

III. ZASADY UCZESTNICTWA W DZIAŁANIACH PUNKTU AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 

1. Uczestnikiem zajęć może zostać każdy  mieszkaniec Gminy Libiąż wyrażający chęć udziału   

w proponowanych formach działalności. 

2. Do Punktu Aktywności Obywatelskiej może przyjść każdy mieszkaniec Gminy Libiąż chcący 

uzyskać informacje o oferowanych formach działalności lub chcący skorzystać z usług 

dyżurujących  specjalistów, wziąć udział w debatach społecznych i spotkaniach 

środowiskowych ze specjalistami lub skorzystać z innych oferowanych form spędzania 

wolnego czasu. 



3. Uczestnik zajęć ma prawo do ochrony i poszanowania własnej godności, życzliwego 

 i  podmiotowego traktowania oraz do swobody wyrażania myśli i przekonań.  

4. Uczestnik zajęć dba o mienie Punktu Aktywności Obywatelskiej, ład i porządek, przestrzega 

zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć, zgłasza wszelkie uwagi pracownikowi 

socjalnemu lub prowadzącemu zajęcia. 

5. Podstawą relacji interpersonalnych uczestników Punktu Aktywności Obywatelskiej jest 

życzliwość i tolerancja, prawda, dyskrecja, poszanowanie godności innych osób. 

6. Uczestnik  zajęć ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać  

zawartych w nim postanowień. 

 
IV. ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ W  PUNKTCIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ 

1. Z pomieszczeń PAO korzystać mogą  instytucje, organizacje i stowarzyszenia w celu  
przeprowadzenia   spotkań tematycznych, zajęć, np. z obsługi komputera, zajęć 
plastycznych, technicznych  -  zgodnych z celami PAO. 

2. Zajęcia i warsztaty w Punkcie Aktywności Obywatelskiej prowadzą przede wszystkim 
wolontariusze z Klubu Wolontariusza. 

3. Zajęcia w Punkcie Aktywności Obywatelskiej może prowadzić osoba pełnoletnia,    
posiadająca odpowiednie predyspozycje i kwalifikacje. W przypadku prowadzenia zajęć 
przez osobę niepełnoletnią, wymagana jest zgoda opiekuna prawnego. 

4. Rodzaj zajęć oraz warsztatów jest dobierany zgodnie z potrzebami społecznymi. Może to 
nastąpić z inicjatywy  pracownika socjalnego lub  wolontariusza. Harmonogram zajęć jest 
zatwierdzany przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora OPS w Libiążu. 

5. Prowadzący zajęcia mają obowiązek sporządzania listy obecności uczestników zajęć oraz 
dokumentację potwierdzającą odbycie zajęć. 

6. Za mienie Punktu Aktywności Lokalnej, przebieg zajęć, warsztatów odpowiada prowadzący  
zajęcia lub warsztaty. 

7. Prowadzący zajęcia ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać  
zawartych w nim postanowień. 
Wszystkie zajęcia odbywające się w Punkcie Aktywności Obywatelskiej są bezpłatnie. 

        
  
 

 
 
 
 
 
 
Libiąż, dnia 30-01-2017r.                                                                            Zatwierdził  

          
           DYREKTOR 
       Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Sylwia Paleczny 


