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Szanowni Państwo,
Przed Wami czerwcowe wydanie biuletynu OSL. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi
aktualnościami, wywiadami, opracowaniami na temat pracy ze społecznością. W szczególności
zachęcamy do przeczytania relacji z Konferencji Pracowników Socjalnych -Forum Organizatorów
Społeczności Lokalnej podczas której powołano Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności
Lokalnych.
Zespół projektu "Standardy w Pomocy"

Powstało Ogólnopolskie Forum
Organizatorów Społeczności
Lokalnych!
Grupa pracowników socjalnych – organizatorów
społeczności lokalnej podczas Konferencji Pracowników
Socjalnych powołała Ogólnopolskie Forum OSL. Specjalny
zespół koordynacyjny opracuje podstawy programowe i
przygotuje spotkanie, które odbędzie się na początku
przyszłego roku.
Czytaj online.

Bielsko-Biała: Organizatorzy społeczności wychodzą w teren
Za nami drugi dzień Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej. Dziś uczestnicy podzieleni na
grupy wyszli na miasto, by w ramach ćwiczeń przeprowadzić badania terenowe i przygotować
profile społeczności.
Czytaj online.

Organizatorzy społeczności lokalnej w
Bielsku-Białej
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Do Bielska-Białej przyjechało niemal 100 pracowników
socjalnych. Spotykają się, by rozmawiać o założeniach i
perspektywach nowej roli pracownika socjalnego:
organizatora społeczności lokalnej.
Czytaj online.

Lublin zasmakował w OSL
O wdrażaniu metody OSL w lubelskich społecznościach z
Edytą Bujalską - Pawlak wykonującą obowiązki Zastępcy
Dyrektora ds. pomocy środowiskowej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Lublinie i Agatą Malec - Tylutko
pracownikiem Działu ds. pomocy środowiskowej,
rozmawia Monika Makowiecka.
Czytaj online.

Dama radzi sobie sama
Chciałyśmy je wyrwać z szarości dnia, pobudzić, dać
bodziec – wspomina Barbara Kowal, prezeska zarządu.
Ale na wsi kobiety wyciągnąć z domu jest trudno.
Stowarzyszenie Lejdis wyrosło z projektu.
Czytaj online.

To jest nasze miejsce!
Tak o wspólnie zorganizowanym miejscu spotkań,
mieszczącym się w budynku socjalnym, mówią
mieszkańcy radomszczańskich ulic: Kolejowej, Św.
Rozalii i Zgody.
Czytaj online.

Katowickie inspiracje
„Ludzkie życie polega na tym, żeby podawać rękę, jeżeli
Państwu brakuje tej ręki, to przyjedźcie do Szopienic,
tutaj ją znajdziecie” – słowa te, zasłyszane podczas
wizyty studyjnej na Śląsku zapadły w pamięci
edukatorów.
Czytaj online.

Babskie ruszenie na dwanaście kół
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O tym, jak koniec okazał się początkiem i skąd się
wzięły babskie wieczory i glejt podpisany przez „Króla”.
Czytaj online.

Publikacje i opracowania
Joanna Goszczyńska, "Aktywne Karwiny i Wielki Kack"
Aktywizowanie mieszkańców dzielnic Karwiny i Wielki Kack na przykładzie
wspólnych projektów Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1 w
Gdyni i Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia 14 w Gdyni w latach 2007 – 2011.
Czytaj online

Julie Pryke, "Praca z dziećmi i młodzieżą"
W Wielkiej Brytanii praca nad rozwojem społeczności i praca z młodymi
ludźmi często postrzegane są jako dwie odrębne dyscypliny, a przecież
najlepsze projekty z zakresu pracy z młodzieżą funkcjonują z
zastosowaniem zasad rozwoju społeczności – uwzględniając w swoich
wysiłkach włączanie (inkluzję) grup pod różnym względem
poszkodowanych, zaniedbanych czy uciskanych, pracując w kierunku
przeciwstawiania się dyskryminacji i uprzedzeniom, a także budując sieci
oraz poczucie wspólnoty; pomagając ludziom dotrzeć do lepszych zasobów
oraz usług, dostarczając informację i umożliwiając dostęp do finansowania.
W opracowaniu zaprezentowane zostały przykłady pracy z rodzinami i
małymi dziećmi oraz młodymi ludźmi w wieku od 14 do 17 lat
Czytaj online

Kontakt z redakcją biuletynu:
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
ul. Paca 40
04 – 386 Warszawa
Radosław Wałkuski
tel. 22 127 75 35. wew. 15
mail: radekw@cal.org.pl
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Rezygnacja
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