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Szanowni Państwo,
Lato w pełni. Niektórzy szykują się do wyjazdu na urlop, inni właśnie wypoczywają, jeszcze inni z urlopu
jużwrócili. Bez względu na to, do której z tych grup Państwo należą - jak co miesiąc zapraszamy do
lektury naszego biuletynu.
Zespół projektu "Standardy w Pomocy"

Kolory pomocy społecznej w wakacje
na dworcach
Co robi pracownik socjalny? Czym dla mnie jest pomoc
społeczna? Od 10 lipca br na Dworcu Centralnym w
Warszawie można oglądaćwystawę o pracownikach
socjalnych testujących nowe standardy w pomocy społecznej
w Polsce. Czy zaowocują zmianą Ustawy o pomocy
społecznej?
Czytaj online.

Wykorzystujmy możliwości ludzi
Aby pomoc społeczna mogła być skuteczna, musi zachęcać
mieszkańców by nauczyli się brać sprawy w swoje ręce, my to
robimy, mówi Iwona Borysiuk Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie w rozmowie z Moniką
Makowiecką.
Czytaj online.
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Model OSL – wiele już robimy
Trwają szkolenia, pt. „Organizowanie społeczności lokalnej –
aktywna pomoc społeczna”. Tym razem z modelem OSL,
zapoznawały się pracowniczki socjalne z MOPS w Radomiu.
Czytaj online.

Nie twórzmy barier
Radomskie Forum Integracyjne – kooperacja we wspólnej
sprawie
Czytaj online.

Czas dla seniora
Zamieszkują na jednym z lubelskich osiedli, są samotni, nie
wychodzą z domów, nie radzą sobie z problemami, osoby te
spotkała Justyna Flisek - organizatorka społeczności lokalnej
pracująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, i
zapoczątkowała pracęmetodą organizowania społeczności
lokalnej.
Czytaj online.

Otwieramy bramy
O wdrażaniu modelu organizowania społeczności lokalnej w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku, z
Andrzejem Barszczem Dyrektorem Ośrodka i Beatą Kotlicką
Zastępcą Dyrektora - rozmawia Monika Makowiecka.
Czytaj online.

Pusty cokół
Po 66 latach nieobecności, po setkach rozmów i negocjacji –
do Prudnika powróciła Diana.
Czytaj online.

Uśpieni
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Sułów odzyskuje blask. Wystarczy hasło „Stara Remiza”. I już wszyscy wiedzą, że coś się dzieje.
Czytaj online.

Publikacje i opracowania
Val Harris, "Planowanie w sąsiedztwie/w
społeczności lokalnej"
Koncepcja programu Neighbourhood Planning (Planowanie Sąsiedztw) jest
obecna w Wielkiej Brtanii od dziesiątków lat. Niektóre z lepiej znanych
przykładów dotyczą dużych projektów, zajmujących się środowiskiem
materialnym (warunki mieszkaniowe oraz drogi); środowiskiem społecznym
(dostęp do różnych udogodnień i skuteczne społeczności) oraz
środowiskiem ekonomicznym (zatrudnienie i lokalny biznes). Planowanie
na rzecz sąsiedztw/społeczności przyjęte zostało jako narzędzie przez
poprzedni rząd (1997- 2010), który posługiwał się nim zachęcając do
tworzenia planów w społecznościach zdefiniowanych geograficznie przez
granice okręgów wyborczych. Studium przypadku zostało zaczerpnięte z
pracy wykonywanej w bardzo małej społeczności, złożonej z około 200 gospodarstw domowych.
Czytaj online

Dorota Adamska, "Z podwórka do parlamentu"
Ośrodek Pomocy Społecznej niejednokrotnie był współorganizatorem
działań kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Ślesin ze
szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych . Projekt „Z
podwórka do parlamentu” był realizowany w Środowiskowych ogniskach
wychowawczych i szkolnych samorządach dziecięcych. Była to praca z
grupą kategorialną – dziećmi i młodzieżą - w kontekście środowiska
lokalnego.
Czytaj online

Rezygnacja
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