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Szanowni Państwo,
lato w pełni, jest ciepło, słonecznie i wakacyjnie. W tym numerze mamy najwięcej wiadomości z
Radomska. Jak spełniać marzenia i nie tracić nadziei dowiemy się z tekstów o wydarzeniach
realizowanych przez pracowników socjalnych-organizatorów społeczności lokalnej z MOPS w Radomsku.
O bajecznych zmianach, który nastąpiły za sprawą ogólnopolskiego konkursu “Zielona ławeczka” piszą
nasze koleżanki z Radomia. Zapraszamy do wakacyjnego czytania.
Zespół projektu "Standardy w Pomocy"

Wartości dla przyszłości
W ramach projektu : „Ja, mój dom, moja
ulica, moje życie”, który jest częścią
Programu rewitalizacji Miasta Radomsko,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
organizuje kampanię społeczną
„Wartości dla przyszłości”. Celem
kampanii jest promocja w społeczeństwie
uniwersalnych wartości takich jak miłość,
przyjaźń, zdrowie, tradycja, wolność.

Wydarzeniem promującym kampanię był happening „Kamyk zielony”, który odbył się w marcu tego roku.
Była to pierwsza wspólnie zorganizowana akcja społeczna, która również miała na celu wzajemną
integrację, pobudzenie do działania uczestników naszego projektu. Wszyscy brali czynny udział zarówno
w procesie planowania jak i realizacji happeningu. Przedstawiciele społeczności lokalnych objętych
programem rewitalizacji ozdobili na kolorowo autobus, który przemieszczał się po mieście, zabierając
chętnych podróżnych, którzy mogli odbyć podróż bez biletu, po prostu pokazując kamyk zielony. Kamyk
zielony był nawiązaniem do słów piosenki Maryli Rodowicz: " ... nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,
...ściskając w ręku kamyk zielony...". Podróż odbywała się w bardzo radosnej atmosferze ze śpiewem i
przy akompaniamencie akordeonu. Podczas postojów uczestnicy happeningu wręczali przechodniom
własnoręcznie wykonane kwiaty z ważnym przesłaniem. Zgodnie ze wspólnymi ustaleniami każda ze
społeczności lokalnych biorących udział w tej akcji z „Trzech Podwórek”, „Kowalowca” oraz „Narutowicza”
wykonała własne kwiaty, według indywidualnego wzoru. Łącznie powstało ponad 150 kwiatów z
przesłaniami dla Radomszczan.
Na jednym z przystanków autobusowych dzieci z Pogotowia Lekcyjnego przedstawiły "Bajkę o
Radomsku", która nawiązywała do życia Radomszczan w średniowieczu. Dużą atrakcją okazały się
specjalnie przygotowane stroje średniowieczne mieszkańców.
Finał happeningu odbył się lokalu „Bourbon Street”, który został wliczony do zasobów materialnych terenu
objętego rewitalizacją. A w ramach rozpoczynającej się współpracy ukraiński gitarzysta zagrał i zaśpiewał
utwór z własnego repertuaru, przekazał pozdrowienia oraz zadeklarował dalszą współpracę w zakresie
działań społecznościowych (kontakt z artystą był nawiązany on-line). Kolejną atrakcją był mini
playback-show, podczas którego młodzież Pogotowia Lekcyjnego wcieliła się w rolę popularnych
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wykonawców, naśladując styl ruchy sceniczny i stylizację artystów podczas wykonania wybranych
utworów.
Następnie zorganizowany został konkurs kulinarny „na udko”. W tym celu na zasadzie losowania
zrekrutowały się trzy drużyny. Pierwsza przygotowywała kosmiczne udko po marsjańsku, druga - udko po
radomszczańsku, a trzecia - udko karnawałowe. W skład drużyn wchodzili przedstawiciele różnych
instytucji, organizacji, władz Miasta, Kościoła oraz uczestnicy programu rewitalizacji. Takie wspólne
działanie, oraz wesoła rywalizacja spowodowały znaczną integrację, wzmocniły poczucie podmiotowości
przedstawicieli społeczności lokalnych oraz zmniejszyły dystans w podejmowaniu kontaktów
interpersonalnych. Liderzy społeczności lokalnych z własnej inicjatywy zaprosili do współpracy
profesjonalnych szefów kuchni z terenu Miasta, którzy zasiedli w jury konkursu. Ostatecznie wygrało udko
po radomszczańsku i to ono w nagrodę weszło do karty menu Pubu Bourbon Street.
Powyższe przedsięwzięcie dostarczyło bardzo dużo wrażeń zarówno współrealizatorom jak również
gościom. Świadczą o tym deklaracje osób uczestniczących, którzy dalej chcą brać udział w kolejnych
działaniach aktywizujących.
Niniejsze przedsięwzięcie okazało się znakomitym impulsem, motywującym społeczności lokalne do
dalszych inicjatyw społecznych.
Finał kampanii odbędzie się 23.08.2014, podczas którego zostanie złożona „Kapsuła Czasu”, do której
każdy bez względu na status społeczny, wiek, płeć, wyznanie będzie mógł włożyć swój symbol wartości
(fragment tekstu, nagrania, jakiś przedmiot, własne przesłanie). Za 50 lat kapsuła zostanie otwarta, a
żyjące w tym czasie Radomszczanie będą mieli okazję przekonać się czy w ich czasach nadal te wartości
są ważne i aktualne. W miejscu złożenia kapsuły powstanie tablica pamiątkowa. Kampania była
znakomitą okazją do znacznego rozbudowania sieci współpracy również poza granicami kraju. Do akcji
włączyli się oprócz wcześniej wymienionych artystów zespół DAGADANA, również górale z Białego
Dunajca, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.
Włączenie się w akcję tak różnych osób jest dla społeczności lokalnych mocno mobilizujące i
motywujące. Dzięki temu ludzie ze społeczności lokalnych zaangażowani w przedsięwzięcie mają większe
poczucie wartości i sprawstwa. Ponieważ mają dowód na to, że wystarczy bardzo chcieć i wspólnie
można zrealizować swoje marzenia.
Dla mnie jako organizatora społeczności lokalnej bardzo ważne, motywujące oraz inspirujące było
szkolenie w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. To
właśnie podczas warsztatów, prowadzący udowodnił, że nie należy rezygnować nawet z najbardziej
odważnych przedsięwzięć, bo dzięki współpracy można osiągnąć niemalże wszystko. To właśnie ta idea
została zaszczepiona nie tylko mnie, również osobom z którymi współpracuję. Jestem przekonana, że
właśnie dlatego kampania społeczna „Wartości dla przyszłości” wciągnęła tyle osób, przekraczając
granice Polski.

Anna Kowalczyk
MOPS Radomsko

Czytaj online.

„Kowalowiec” w działaniu
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Dzielnica „Kowalowiec” w Radomsku
wchodzi w obszar objęty programem
Rewitalizacji „Ja, mój dom, moja ulica,
moje życie”. Mieszkańcy dzielnicy przy
wsparciu pracowników socjalnychorganizatorów społeczności lokalnej
dołączyli do programu nie w charakterze
pasywnych odbiorców a jako i inicjatorzy i
organizatorzy działań.

Podczas wspólnego rozeznania zasobów
terenu dzielnicy „Kowalowca”,
mieszkańcy mieli okazję odkryć na nowo
swoją dzielnicę. Ciekawymi dla nich były również relacji sąsiadów: „kiedyś to tutaj były glinianki”, „kiedyś
to tutaj mieszkał dobry lekarz”, „teraz właścicielem tego terenu jest prywatny przedsiębiorca”. Podczas
naszego wspólnego „obchodu”, padały również propozycje i pomysły, dotyczące co można by było zrobić
dla dzielnicy i jej mieszkańców. Jeden z przedstawicieli społeczności zaproponował aby podjąć działania
w kierunku zaadaptowania starej, nieużywanej plebanii na miejsce spotkań społeczności lokalnej. Pomysł
spotkał się z dużym zainteresowaniem i całkowitą aprobatą. Zgłosiły się chętne osoby to przedstawienia
tego pomysłu Proboszczowi, który nie tylko poparł inicjatywę ale też rozpromował pomysł wśród parafian.
Obecnie przedstawiciele społeczności lokalnej planują powołanie tam „Klubu Rodzinnego”, który służyłby
wszystkim bez względu na płeć czy wiek. W tej kwestii odbyły się 3 spotkania obywatelskie, podczas
których padały ujmujące i budujące wypowiedzi ludzi chętnych do współpracy: „ my nie chcemy tylko dla
siebie – starszych, ale też młodsi żeby korzystali. A coś wspólnego też można organizować”, „podczas
wspólnego remontu plebanii będzie najlepsza integracja” – to z wypowiedzi niektórych mieszkańców.
Z uwagi na to, że obiekt wymaga remontu a to wiąże się z nakładami finansowymi, propozycja
mieszkańców została przedstawiona władzom samorządowym, który zadeklarował, że w najbliższym
czasie podejmie w tej kwestii rozmowę z Proboszczem, a następnie z samymi mieszkańcami.
Przedstawiciele społeczności lokalnej już we własnym zakresie przygotowują się do tego spotkania,
opracowują pytania, własne sugestie oraz planują zorganizowanie słodkiego poczęstunku, aby rozmowy
przebiegały w przyjaznej i ciepłej atmosferze.
Mimo to, że są to początki naszej pracy na „Kowalowcu”, a cała inicjatywa społeczności jest w powijakach,
doceniamy zapał i zaangażowanie mieszkańców, wierzymy, że wspólnie nam wszystko się uda.
Anna Kowalczyk
MOPS Radomsko
Czytaj online.

"Powrót do
Średniowiecza"
zaktywizował
społeczności lokalne
Angażowanie społeczności lokalnej w
działania od początku do końca we
wszystkie etapy pracy: planowanie,
podział odpowiedzialności, realizację czy
ewaluację sprawia, że społeczność staje
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się zdecydowanie bardziej odpowiedzialna za podejmowane przedsięwzięcia i ma większe poczucie
wpływu. Przy takim podejściu przedstawiciele społeczności lokalnej nie tylko mają możliwość
przedstawienia własnych pomysłów, sugestii ale także poddają je analizie oraz wspólnie rozpoznają
własne zasoby. Wspólny udział w różnego rodzaju wydarzeniach lokalnych poprawia relacje między
członkami społeczności oraz rozwija sieć współpracy wewnątrz społeczności i na zewnątrz.
Przykładem takiego podejścia jest wydarzenie lokalne zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy
społecznej w Radomsku.
W czerwcu w naszym mieści odbył się piknik integracyjny pod tytułem „Powrót do Średniowiecza”.
Impreza została zorganizowana w ramach projektu „Ja, mój dom, moja ulica, moje życie” jako część
Programu Rewitalizacji Społecznej na terenie Miasta Radomsko. Pomimo gwarantowanych środków
finansowych na ten cel, nie chcieliśmy ograniczyć całego przedsięwzięcia do zjedzenia przysłowiowej
kiełbasy z grilla. W związku z tym trzy społeczności lokalne brały czynny udział w planowaniu i realizacji
pikniku. Na spotkaniach obywatelskich zawiązały się grupy obywatelskie, które stanowiły filar
organizacyjny. Zajmowały się koordynacją działań i też ich realizacją. Pojedyncze osoby również
angażowały się w przedsięwzięcie i motywowali innych do współdziałania.
Przedstawiciele społeczności lokalnych podczas jednego ze spotkań obywatelskich zaproponowali
wykonanie we własnym zakresie wioski średniowiecznej, która będzie stanowić element dekoracyjny
pikniku. I ta propozycja spowodowała lawinę dalszych fantastycznych wydarzeń, które dla nas jako
organizatorów społeczności lokalnej były kolejnym potwierdzeniem słuszności i wartości jakie niesie praca
w oparciu o model Organizowania Społeczności Lokalnej!!!
Grupy obywatelskie zawiązane z trzech różnych społeczności lokalnych z pozyskanych środków
finansowych od sponsora zakupili drewno, z którego powstała wspaniała dekoracja. Całe przedsięwzięcie
wymagało dużego zaangażowania ale też umiejętności logistycznych - wykonanie dekoracji, miejsce
rozłożenia gotowej wioski, transport, demontaż itp.). Ponadto przedstawiciele społeczności wymyślili
różne konkursy: dojenie krów na czas oraz obieranie ziemniaków na czas. Również do tych konkursów
zaangażowali się członkowie społeczności lokalnych - ułożony został plan działania, podział zadań
związany z przygotowaniem specjalnych rekwizytów oraz przebiegiem konkursów. To wszystko przełożyło
się nie tylko na jakość wykonania i realizacji ale przede wszystkim dało ogromną satysfakcję wszystkim
zaangażowanym osobom – udało się zorganizować tak duże przedsięwzięcie. Dzięki tak realizowanym
inicjatywom społeczność staje się bardziej spójna, ma większe poczucie wpływu i jest bardziej
zmotywowana do działania.
Anna Kowalczyk
MOPS Radomsko
Czytaj online.

Radomskie "Zielone
ławeczki"
Są miejsca, gdzie ludzie tylko dlatego że
tam mieszkaja, narażeni są na złe
postrzeganie przez mieszkańców innych
osiedli. Takimi miejscami są z pewnością
osiedla socjalne.
W Radomiu właśnie te obszary wybrano
do pracy dla organizatorów społeczności
lokalnej, po to by udowodnić innym
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mieszkańcom miasta, że trudna sytuacja życiowa nie zawsze spowodowana jest biernością. Już teraz
widać, że mieszkańcy tych miejsc mają ciekawe pomysły i potrafią je zrealizować. Dowodem na to jest ich
udział i wygrana w ogólnopolskim konkursie "Zielona ławeczka".
"Zielona ławeczka " to prospołeczny projekt grantowy Banku Ochrony Środowiska, adresowany do
mieszkańców otwartych osiedli w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Projekt miał umożliwić
przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z zieloną ławeczką.
Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Zaangażowanie
mieszkańców pokazuje jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - wystarczą tylko chęci i dobry pomysł.
Podejmowane przez mieszkańców prace ogrodnicze mają wpłynąć nie tylko na poprawę estetyki wokół
miejsca zamieszkania, ale również poprawić relacje pomiędzy sąsiadami. Spośród nadesłanych na
konkurs 63 projektów do realizacji wybrano 26, w tym 3 z Radomia: "Słoneczny ogród" z ulicy Mroza,
"Ukwiecony koniec świata" z ulicy Marii Gajl oraz "Zaczarowany zakątek" z ulicy Wolanowskiej. Każdy
projekt otrzymał grant w wysokości 800 złotych oraz ławeczkę do ustawienia w odnowionym miejscu.
Projekt jest w trakcie realizacji.
Pierwsze efekty pracy widać już przy ulicy M. Gajl oraz Wolanowskiej. -Pomagaliśmy mieszkańcom jeśli
chodzi o wypełnianie dokumentów i dopełnienie wszelkich procedur. Reszta to ich ciężka praca – mówią
organizatorzy społeczności lokalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.
Przy ulicy Wolanowskiej powstały skalniak, nieduża fontanna, oczko wodne i nowe trawniki. Na własną
rękę i za swoje pieniądze lokatorzy zrobili stół i ławki, nad nimi postawili parasol.
- Wszystkie prace wykonaliśmy sami, od urządzenia trawnika po budowę oczka. Na początku nie
sądziliśmy, że to aż tak ładnie wyjdzie – mówi liderka zespołu "Wolanowskie Niezapominajki". - Dzięki
naszej pracy mamy fajne miejsce, gdzie możemy spędzić czas – dodaje.
Mieszkańcy ulicy Wolanowskiej planują też dokupić żywe kaczki, które będą pływały w oczku. Na osiedlu
Marii Gajl prace mieszkańców dobiegają końca, dzięki zaangażowaniu mieszkańców przygotowano teren i
posadzono iglaki. Dużą część pracy wykonały z pomoca rodziców maluchy. Na ulicy Mroza prace dopiero
się rozpoczynają, jednak jak mówią mieszkańcy: -U nas tez będzie pięknie!
Nie wątpimy, gdyż mieszkańcy wykazują się niesamowitą kreatywnością i pracowitością.
I to nie koniec wsparcia na jakie mogą liczyć mieszkańcy. W październiku 2014 r. przeprowadzone
zostanie głosowanie internautów na najlepszą aranżację mini-ogrodu spośród projektów zgłoszonych do
konkursu "Zielona Ławeczka". Projekty będą dostępne w zakładce Projekty na stronie internetowej
zielonalaweczka.pl. Aby głos internauty był ważny - należy zagłosować na trzy projekty. Trzy Zespoły,
których projekty zostaną najwyżej ocenione otrzymają nagrody rzeczowe (sprzęt ogrodniczy) o wartości
600 zł. brutto każda.
W imieniu mieszkańców wygranych osiedli organizatorzy społeczności lokalnej z Radomia zapraszają do
głosowania.
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