
 

Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

 

PROGRAM SZKOLENA 

z zakresu  

Programów Aktywności Lokalnej 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Sokółka, 23-25 stycznia 2017 r. 

Biuro Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka 

Godzinowy program szkoleń: 

o 09:00-09:10 – otwarcie szkolenia 
o 09:10-12:30 – realizacja programu szkoleniowego 
o 12:30-13:00 – przerwa obiadowa 
o 13:30-15:30 – realizacja programu szkoleniowego 

Dzień I 

 23 stycznia 2017 r. 

 

Realizacja projektów współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020 

 

o Przedsięwzięcia, wskaźniki do osiągnięcia, partnerstwo w ramach Programu 

Aktywności Lokalnej zgodnie z RLKS 2014-2020 w odniesieniu do Lokalnej Strategii 

Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski. 

o Zasady wdrażania instrumentu RLKS – Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność w ramach RPOWP w ramach PAL 

o Zakres Programu Aktywności Lokalnej ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego /SZOOP/. 

o Instrumenty do realizacji Programu Aktywności Lokalnej (przedmiot konkursu). 

 

Program Aktywności Lokalnej (PAL) w ramach RLKS – I blok tematyczny: podstawy i zasady 

opracowywania i konstruowanie programu w aspekcie partnerstwa. 

 

o Wstęp do zagadnienia Programu Aktywności Lokalnej. 

o Umocowanie prawne, uzasadnienie realizacji Programu Aktywności Lokalnej. 

o Podstawy opracowania Programu Aktywności Lokalnej. 

o Definicje i podstawowe pojęcia z obszaru Programu Aktywności Lokalnej. 

o Partnerstwo  w ramach tworzenia i realizacji PAL. 

o Aspekty partnerstwa w realizacji Programu Aktywności Lokalnej. 

o Konstrukcja Programu Aktywności Lokalnej. 
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Dzień II 

24 stycznia 2017 r. 

 

PAL w ramach RLKS – II blok tematyczny: podstawy i zasady opracowywania 

i konstruowanie – cel, adresaci, metody pracy narzędzia realizacji. 

 

o Konstrukcja i zakres Programu Aktywności Lokalnej /wzór PAL/. 

o Cel Programów Aktywności Lokalnej oraz korzyści z jego realizacji. 

o Metody pracy w Programach Aktywności Lokalnej. 

o Adresaci /grupa docelowa/ PAL. 

o Narzędzia do realizacji PAL. 

o OSL - Organizowanie Społeczności Lokalnej, metoda środowiskowej pracy socjalnej 

w realizacji PAL. 

 

PAL w ramach RLKS – II blok tematyczny: podstawy i zasady opracowywania 

i konstruowanie –diagnoza społeczna i zespół diagnostyczny. 

 

o Wprowadzenie do tematu diagnozy w Programach Aktywności Lokalnej, jako 

podstawy opracowania programu. 

o Zespół diagnostyczny – skład, zadania procesu diagnozowania. 

o Cel, źródła, rodzaje diagnozy społecznej. 

o Omówienie katalogu danych do diagnozy. 

o Rodzaje metod prowadzenia procesu zbierania danych pierwotnych i wtórnych 

i sposoby ich zbierania. 

o Omówienie i przygotowanie elementów składowych diagnozy do opracowania 

Programu Aktywności Lokalnej. 

o Przygotowanie pytań i zagadnień do opracowania ankiet, wywiadów niezbędnych 

do przeprowadzenia badań diagnostycznych. 

 

Dzień III 

25 stycznia 2017 r. 

 

PAL w ramach RLKS – III blok tematyczny: podstawy i zasady opracowywania – 

konstruowanie celów, działania, harmonogram, budżet. 

 

o Przedstawienie rezultatów procesu diagnostycznego. 

o Analiza przeprowadzonych diagnoz społecznych i opis sytuacji problemowej. 

o Omówienie celów realizacji PAL w kontekście dokumentów programowych - RPOWP 

2014-2020, RLKS i strategicznych - Lokalnej Strategii Rozwoju, Strategii integracji 

i rozwiązywania problemów społecznych. 

o Budowa celów oraz kierunków działań w ramach Programu Aktywności Lokalnej. 
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o Ocena zasobów niezbędnych do realizacji Programu Aktywności Lokalnej. 

o Planowanie działań w kontekście realizacji projektów w ramach Programu Aktywności 

Lokalnej współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020. 

o Szczegółowy opis planowanych działań do zrealizowania w ramach Programu 

Aktywności Lokalnej. 

o Czas trwania programu i harmonogram realizacji poszczególnych działań. 

o Budżet przewidziany na realizację programu z podziałem na poszczególne kategorie 

wydatków. 

o Podział odpowiedzialności za realizację poszczególnych części składowych programu. 

o Sposób finansowania programu / Źródła finansowania programu z podziałem 

na poszczególne działania. 

o Sposoby monitorowania, ewaluacji i oceny programu. 
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