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Szanowni Państwo,
Zachęcamy do lektury nowego wydania biuletynu OSL. Mamy nadzieję, że znajdą w nim Państwo
informacje i inspiracje, które okażą się przydatne w Państwa pracy. Przy okazji przypominamy, że w całej
Polsce trwają szkolenia z zakresu organizowania społeczności lokalnej. Program, terminy szkoleń oraz
inne szczegółowe informacje można znaleźćna stronie www.osl.org.pl w zakładce "szkolenia".
Zespół projektu "Standardy w Pomocy"

Czas na zmiany w pomocy społecznej
"Praca metodą organizowania społeczności lokalnej wymaga
akceptacji i zaangażowania wielu środowisk." - o wsparciu dla
instytucji pomocy i integracji społecznej mówi Wojewoda Podlaski
Maciej Żywno w rozmowie z Moniką Makowiecką.
Czytaj online.

Co się zmienia na Rakowie?
Smutne dzieci, obojętni mieszkańcy zasiedlający
zniszczone kamienice, zaniedbana i bezludna przestrzeń
wokół budynków. Tak jeszcze dwa lata temu można było
opisać podwórze przy ulicy Limanowskiego 47/49 w
Częstochowie. A jak jest dzisiaj?
Czytaj online.

Bajki w Elblągu
Czytają wszyscy. Nawet prezydent miasta wziął się za
bajki i zaczął czytać.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=46bd76915b&view=pt&search=inbox&...
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Czytaj online.

Kolory Pomocy Społecznej - zmiany
w Katowicach
12 września, w Urzędzie Miasta Katowice odbyła się
konferencja na temat zmian w rozwiązywaniu
problemów społecznych w Katowicach. Konferencja
towarzyszyła wystawie „Kolory Pomocy Społecznej”, w
ramach projektu Standardy w Pomocy, realizowanego
przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Jeszcze do 21. września wystawę jest prezentowana na Dworcu Głównym w Katowicach.
Czytaj online.

Szklarska Poręba Płonie
Siedzieli przy stole, słuchając opowieści o tym, jak
było kiedyś i jak jest dziś. To z tego stołu i z tych
opowieści wyłoniła się grupa aktywnych
mieszkańców.
Czytaj online.

A może warsztaty OSL?
Forma szkolenia pozwoliła w sposób praktyczny wykorzystać pozyskaną wiedzę, rozbudziła naszą
wyobraźnię -mówi Beata Przerwa uczestniczka szkolenia Organizowanie społeczności lokalnej –
aktywna pomoc społeczna z Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach w
rozmowie z Moniką Makowiecką
Czytaj online.

Parytety w opałach
Jak trzeba komuś pomóc, to pomagamy – mówi pani
Jadwiga z gminy Sawin, która jest wiceprzewodniczącą
Rady Gminy, wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia
Kobiet Gminy, członkinią Towarzystwa Regionalnego,
no i jeszcze śpiewa w zespole Wrzos.
Czytaj online.

Publikacje i opracowania
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Pierwszy numer magazynu
"Empowerment"
Przedstawiamy pierwszy numer kwartalnika
„Empowerment”, który na swoich łamach będzie
prezentować problematykę z obszaru aktywnej i
wielosektorowej polityki społecznej, systemu pomocy i
integracji społecznej, pracy socjalnej i środowiskowej,
ekonomii społecznej oraz aktywnej integracji.
Czytaj online.

Agnieszka Kowalska "Oswoić przestrzeń"
Opracowanie dotyczy aktywizacji mieszkańców zamieszkałych na osiedlu
Śródmieściu Bielsko przy ul. Orkana w zaaranżowanie przestrzeni wokół
zielonego skweru – zielonych płuc Osiedla poprzez „oswojenie” ściany
zewnętrznej zaniedbanego pomieszczenia gospodarczego i wykonanie
muralu. Celem działania było pobudzenie wyobraźni mieszkańców
zamieszkałych na terenie opisywanego obszaru do nadania swoistego
charakteru przestrzeni, w jakiej zamieszkują, obdarzenia jej częścią siebie,
tak by w efekcie stała się własnością mieszkańców, by identyfikowali się z
tą przestrzenią-miejscem i by było ono miejscem przyjaznym, gdzie można
spędzać wolny czas, spotykać się z sąsiadami, nawiązywać relacje
międzyludzkie, wreszcie, gdzie można czuć się swojsko i bezpiecznie.
Czytaj online

Rezygnacja
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