
Szanowni Państwo,

Marzec obfitował u nas w wiele wydarzeń związanych z tematem organizowania społeczności lokalnych.

Po pierwsze, w dniach 13-14 marca odbyła się konferencja pod tytułem "Aktywna wspólnota - o nowe

oblicze pomocy społecznej", z której szerszą realcję możecie Państwo przeczytać w naszym

newsletterze. Po drugie, ukazał się 3 numer czasopisma "Empowerment", w którym między innymi 

znadziecie Państwo artykuły dotyczące problematyki usług społecznych i socjalnych w Niemczech. A

najciekawszym oczywiście jest to, co się dzieje w praktyce. Przekonacie się w tym, czytając wywiady z

organizatorkami społeczności lokalnych Małgorzatą Paluch (MOPS w Nowym Sączu) i Sylwią Grupińską

(OPS w Kościanie). I na koniec z dumą informujemy, że ukazała się kolejna książka z serii publikacji na

temat rozowju społeczności lokalnych autorstwa Alison Gilchrist "Dlaczego relacje są ważne? Networking

w rozwoju społecznościowym".

Życzymy inspirującej lektury.  

Zespół projektu "Standardy w Pomocy"

W drodze o nowe oblicze
pomocy społecznej

Konferencja „Aktywna Wspólnota - o nowe oblicze

pomocy społecznej”, która zakończyła się w

zeszłym tygodniu była podsumowaniem

czteroletniego projektu „Tworzenie i rozwijanie

standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Czytaj online.

 

Seniorzy w działaniu

Wszyscy jeste śmy tak zakr ęceni, figla

wielkiego spłatał nam los, chcemy by ć

młodzi, zadowoleni lecz temu przeczy nasz

siwy włos – śpiewaj ą seniorzy z Klubu

„Kalina” w Bystrzycy.

Czytaj online.

 

Jak zaplanować kampanię społeczną?

Lokalna kampania społeczna to przykład działa ń edukacyjno – uwra żliwiaj ących, realizowanych

przy aktywnym udziale mieszka ńców, w ramach organizowania społeczno ści lokalnej.

Czytaj online.
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Wywiady

Rozwój zawodowy sprzyja OSL

Nowe kompetencje wykorzystuj ę w pracy zawodowej, mam szersze

możliwo ści działania, podejmuj ę większe wyzwania zawodowe –

mówi Małgorzata Paluch z Miejskiego O środka Pomocy Społecznej

w Nowym S ączu w rozmowie z Monik ą Makowieck ą

Czytaj online.

 

Budować zaufanie

Zawsze wierzyłam w ludzi i mimo tego, że ta wiara bywała

wystawiana na prób ę, nadal wierz ę - mówi Sylwia Grupi ńska

wicedyrektorka O środka Pomocy Społecznej w Ko ścianie w

rozmowie z Monik ą Makowieck ą

Czytaj online.

 

Publikacje, czasopisma

Dlaczego relacje są ważne? Networking w rozwoju
społecznościowym

Zapraszamy do lektury kolejnej z serii tłumacze ń publikacji zagranicznych skierowanych do

pracowników socjalnych pracuj ących metod ą środowiskow ą

Czytaj online.
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Dylematy rozwoju usług społecznych w
Polsce

Prezentujemy Państwu trzeci numer czasopisma „Empowerment”

Czytaj online.

 

Czytaj online.

Rezygnacja
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