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Szanowni Państwo,
listopadowe wydarzenia w kontekście OSL opisane w nowym numerze newslettera przekonają was, że
pogoda nie zawsze negatywnie wpływa na naszą aktywność, przykładem jest konferencja dla
Organizatorów Społeczności Loklanych, która odbyła się w Krakowie. A jeśli aura nam nie sprzyja zawsze
możemy odwołać się do wspomnień z lata. Tym razem ośrodki pomocy społecznej z Kowali i Radomia
opowiadają o wydarzeniach, które nie tylko poruszyły lokalne społeczności, ale na stałe weszły w
kalendarz inicjatyw lokalnych.
Ważne wydarzenie w tym miesiącu: Certyfikat CAL otrzymał Ośrodek Pomoc Społecznej w Gryfinie.
Serdecznie gratulujemy!!!

Zespół redakcyjny Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy z Ogólnopolskim Forum
Organizatorów Społeczności Lokalnej (OFOSL)

Organizowanie
społeczności lokalnej –
nowa jakość,
perspektywa, wyzwanie
Merytorycznie, praktycznie, emocjonalnie i
kulturalnie – tak można opisać atmosferę
konferencji, która odbyła się w Krakowie w
dn. 24-25 listopada.
Organizatorzy i organizatorki społeczności
lokalnych spotkali się po raz trzeci, aby
wymienić się pomysłami, doświadczeniami
i zobaczyć pracę tych, którzy wdrażają
model OSL do pracy w ośrodkach. Po co?
Po to, aby zaangażować w rozwiązywanie
problemów społecznych nie tylko
pracowników pomocy społecznej, ale również społeczności, instytucje i organizacje, liderów i samych
mieszkańców. O tym jak przekonać nie przekonanych do takiej pracy opowiadali członkowie
Ogólnopolskiego Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych (www.forumosl.org.pl). Jak robią to u
siebie? Edukują, zbierają dowody zmiany, prezentują i przekonują, że praca środowiskowa była i jest
nieodłącznym ogniwem pracy socjalnej, a włączenie jej w paletę narzędzi pracowników przynosi
konkretne efekty. Jakie są te efekty i jakie zmiany przynosi praca metodą OSL przekonywaliśmy się
podczas 7 wizyt studyjnych, które zorganizował MOPS w Krakowie - gospodarz i współorganizator
konferencji.
Fot. Dorota Starzyńska
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Czytaj online.

Kocykowe Miasteczka wspomnienia z lata
Pobudzanie do aktywności społeczności
lokalnej, a także metodyczne
organizowanie środowiska krok po kroku
przyczynia się do wzmacniania
współpracy członków tej społeczności.
W tym celu pracownicy cosjalni z
Radomia kolejny rok realizują projekt
cosjalny na dodatek bez wkładu
finansowego ośrodka. Jak to robią?
W miesiącach lipiec – sierpień 2014 roku "Kocykowe Miasteczka" pojawiły się na czterech osiedlach
bloków socjalnych w Radomiu, tj. przy ul. Wernera, ul. Odlewniczej, ul. M. Gajl i ul. K. Mroza. To
organizatorzy społeczności lokalnej, zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu,
zaprosili dzieci wraz z rodzicami na kocyk, na zieloną trawkę do wspólnej zabawy. Wakacyjne zabawy na
kocu, to propozycja dla najmłodszych mieszkańców bloków socjalnych. Projekt "Kocykowe Miasteczko"
trwa od 2013 roku. Z uwagi na pozytywny odbiór społeczny, projekt kontynuowany był również w
bieżącym roku. Do projektu zangażowani zostali wszyscy mieszkańcy, ci bardzo młodzi i ci starsi.
Prowadzone były typowe podwórkowe zabawy ruchowe i nie tylko, bo na wskazanych osiedlach nie ma
pomieszczeń, gdzie można prowadzić zajęcia z dziećmi. Zaproponowana w ramach projektu oferta
wspólnych zabaw, gier, konkursów, konkurencji sportowych była dla dzieci atrakcyjną formą spędzenia
czasu wolnego w okresie wakacji.
Celem działań było promowanie wartości prospołecznych, miały one charakter integracyjno - edukacyjno
– wychowawczy. Poprzez zaangażowanie rodziców i starszego rodzeństwa projekt pokazał jak można się
bawić, co można razem robić i jak można się integrować. W zabawie wsparciem służyli wolontariusze z
Klubu Wolontariusza "Przyjaciele" zrzeszeni przy MOPS w Radomiu, co sprzyjało szerzeniu idei
wolontariatu.
Obecność organizatorów społeczności lokalnej na osiedlu była okazją do rozmów z mieszkańcami na
temat ich problemów i potrzeb. Umożliwiła bezpośredni kontakt oraz budowę prawidłowych relacji
pomiędzy mieszkańcami, a organizatorami społeczności lokalnej. Zdobywając zaufanie mieszkańców,
organizatorzy animowali i mobilizowali społeczność lokalną do aktywności. Założeniem projektu było
również zapoznanie lokalnych władz z problemami mieszkańców, poprzez zapraszanie osób znaczących
(radnych) do prowadzenia zajęć (czytania bajek dzieciom, prowadzenia zabaw, rozmów z mieszkańcami).
Dla dzieci z osiedli socjalnych takie spotkania były najczęściej jedyną formą letniego wypoczynku.
Warto podkreślić, że projekt realizowany był bez wkładu finansowego ośrodka, wyłącznie dzięki wsparciu
sponsorów (napoje, zabawki, sprzęt sportowy) i pracy wolontariuszy. Projekt promowany był poprzez
plakaty informacyjne, na stronie internetowej MOPS w Radomiu oraz przez lokalne media. Nadmienić
należy, że projekt w 2014 roku został laureatem konkursu objętego patronatem honorowym Ministra
Pracy i Polityki Społecznej "Teraz - projekt socjalny". Z uwagi na duże zainteresowanie planowana jest
kontynuacja projektu w kolejnym roku.
Czytaj online.

„Wspólna Sprawa”
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Jednym z zadań w pracy animatora
lokalnego jest poszukiwanie siły
społeczności, a radością doświadczanie
tej siły poprzez konkretne działania.
Do Maliszewa, miejscowości na terenie
gminy Kowala trafiliśmy poprzez kontakt z
prezesem Stowarzyszenia „Wspólna
Sprawa”. Prezes i jednocześnie radny
Rady Gminy w Kowali nawiązał kontakt z
ośrodkiem, poszukując wsparcia przy
tworzeniu i zarejestrowaniu w KRS-e
organizacji. Ośrodek chętnie przystąpił do współpracy. W strukturach GOPS znajduje się pracownik, który
dba o kontakty z organizacjami pozarządowymi, a także animator lokalny. Zadaniem ośrodka jest także
wspieranie i tworzenie nowych partnerstw, czy też sieciowanie. „Wspólna Sprawa” to grupa mieszkańców,
których celem jest m.in. ożywienie społeczności Maliszewa i praca na jej rzecz poprzez aktywizację,
integrację, edukację, turystykę oraz działania na rzecz dzieci i osób potrzebujących wsparcia.
Przedstawiciele ośrodka spotkali się z Zarządem organizacji. Owocem rozmowy była decyzja o
zorganizowaniu Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego w duchu profilaktyki i promocji zdrowego stylu
życia. Do współpracy zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców miejscowości. Charakterystyczne jest to, że
we wsi nie ma szkoły, kościoła, przedszkola, świetlicy wiejskiej, a miejscem do spotkań służyło boisko
dostępne dla wszystkich mieszkańców. Łąka przystosowana do gry w piłkę nożną była własnością
prezesa Stowarzyszenia, którą oddał ją we wspólne użytkowanie. Mieszkańcy marzyli o miejscu spotkań,
ale do tej pory nie udało się zrealizować tych zamierzeń, choć pewne obietnice zostały złożone. Pomimo
tego potrafiły myśleć kreatywnie i wykorzystywać te zasoby, które są w ich zasięgu. Tym sposobem na
trzy kolejne spotkania wiejskie zostaliśmy zaproszeni do budynku dyskoteki. Właściciel wyraził zgodę na
to, pragnąc w ten sposób przyczynić się do zorganizowania pierwszego spotkania integracyjnego.
Okazało się, że działaniem byli zainteresowani nie tylko członkowie Stowarzyszenia.
Do wspólnej pracy włączyli się wszyscy mieszkańcy. Dwa pierwsze spotkania miały na celu
przedstawienie zamysłów wspólnego działania, przyjęcie uwag, rozpoznanie zasobów społeczności,
rozpoznanie trudności oraz stopnia zaangażowania. W dalszej kolejności ustalenie i rozdanie konkretnych
zadań wybranym mieszkańcom do realizacji. Trzecie spotkanie nosiło nazwę „Dopinamy guziki” gdzie
sprawdzana jest check-lista; czy każdy pamięta zobowiązanie, w jakim stopniu jest ono przygotowane,
czy nie nastąpiły jakieś zmiany. Odbywa się ono na tydzień przed ustaloną datą imprezy, zatem jest
jeszcze czas na interwencję w kryzysowych sytuacjach. Po kilku latach dużą część zadań przyjęli na
siebie mieszkańcy Maliszewa. Wciąż pokazują niesłabnące zaangażowanie, odpowiedzialność i
cierpliwość oraz pomysłowość. Jak mówią, nie wyobrażają sobie lipca bez Rajdu Rowerowego.
Organizując pierwszy rajd przyjęto, ze sukcesem będzie, jeśli weźmie w nim udział 30 osób. Niemałym
więc wyzwaniem było zorganizowanie kolumny dla ponad 120 rowerzystów. I taka ilość uczestników
(100-150) utrzymuje się nadal. Zapałowi mieszkańców nie zaszkodził nawet dwukrotnie padający podczas
Rajdu niemały deszcz, trwający przez całą drogę. Teraz już wiadomo, że imprezie nie jest w stanie nic
przeszkodzić. Ten Rajd to spotkanie osób w sile wieku, młodych małżeństw z pociechami w siodełkach lub
nosidełkach na plecach, seniorów, dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym i młodzieży. Uczestnicy
spotykają się, aby na rowerach przemierzać znane im przecież okolice gminy, cieszyć się przystankami na
trawie, a na koniec wspólnie gościć i cieszyć.
Pierwszy przystanek zwykle jest pod hasłem „Ozdabiamy rowery” i wtedy już nie ma rowerów, ale są
„pędzące strzały” czy „zielone torpedy” dekorowane bibułami, balonami z rowerzystami również pięknie
przyozdobionymi. Po tym przystanku wszyscy są barwni i uśmiechnięci. Kolejny przystanek to spotkanie z
różnymi artystami. Może to być magik na łące, teatr leśny, czy wizyta u kolekcjonera starych rowerów i
motocykli. Ostatni przystanek to spotkanie przy poczęstunku i prezentacja lokalnych talentów, m.in.
konkurs „Mam talent” dla najmłodszych, rozstrzygniecie konkursu plastycznego, prezentacja ludowego
zespołu „Niezapominajki”, konkursy rodzinne, w tym promowanie rodzin, które licznie biorą udział w
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spotkaniu poprzez wręczenie nagród najbardziej licznym oraz występy gości, a także przepyszny
poczęstunek wykonany przez lokalne gospodynie. Organizację Rajdu wspierają strażacy z OSP,
policjanci, Urząd Gminy, zaprzyjaźniony ksiądz proboszcz, GOPS i właściciele sklepów. Maliszew to
niewątpliwie siła społeczności, której wystarczy zapalić iskrę, aby zapłonęła. Praca z nią obfituje w
satysfakcję i potwierdza wartość pracy animatorów lokalnych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali od 5 lat realizuje Program Aktywności Lokalnej, posiada
również certyfikat Centrum Aktywności Lokalnej wydawany przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie.
Czytaj online.

Nowy CAL organizuje społeczność lokalną!
Kolejne Centrum Aktywności Lokalnej powstało przy Ośrodku Pomocy Społecznej w
Gryfinie, który otrzymał Certyfikat Jakości CAL.
W dniu 07.11.2014 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie. Centrum mieści się
przy ul. Sprzymierzonych 8 (były hotel "Pod Platanem"). Wyremontowane pomieszczenia zostały
przystosowane do potrzeb punktu. W kilku salach odbywać się mogą spotkania, ćwiczenia, warsztaty,
wystawy. Zamierzeniem Ośrodka Pomocy Społecznej jest stworzenie w Centrum Aktywności Lokalnej
specjalnego miejsca aktywizacji mieszkańców zarówno starszych jak i dzieci i młodzieży. To tutaj powstać
ma Klub Seniora, świetlica dla dzieci i młodzieży czy sala ćwiczeń rehabilitacyjnych. Ośrodek Pomocy
Społecznej, koordynujący działania Centrum, chce w tym miejscu realizować pomysły mieszkańców,
zachęcając do wspólnego tworzenia tego wyjątkowego miejsca, w którym każdy mieszkaniec będzie
mógł realizować swoje pomysły lub pasje, dzieląc się swoim zapałem z innymi.
Pani Bożena Górak - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, Pan Henryk Piłat - Burmistrz
Miasta i Gminy oraz Pan Mieczysław Sawaryn - Przewodniczący Rady Miejskiej dokonali uroczystego
otwarcia, przecinając wstęgę przed wejściem do Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Gryfinie.
Po uroczystym otwarciu Pani Bożena Górak podkreśliła, że dzięki determinacji i zaangażowaniu wspartym
życzliwością wielu ludzi i instytucji, mieszkańcy Gminy Gryfino doczekali się Centrum Aktywności
Lokalnej, które ma służyć mieszkańcom. Miejsce to ma włączać działania Ośrodka w długofalowy proces
rozwoju społeczności lokalnej. Umożliwi mieszkańcom osiąganie coraz wyższej jakości życia, zwiększy
szanse ich rozwoju osobistego, grupowego i społecznego. Jest to nasz wspólny sukces: władz Gminy,
radnych mijającej kadencji, pracowników Ośrodka oraz mieszkańców w budowaniu naszego wspólnego
dobra. Pani Bożena Górak dodała, że dzisiejszy dzień jest świętem nas wszystkich, a naszym wspólnym
celem jest by to miejsce tętniło życiem.
Pomieszczenia o pow. ok 283 m2 zostały wyremontowane i gotowe do zagospodarowania. W
pomieszczeniach zaplanowano salę teatralną, salę komputerową, salę rehabilitacyjną, Klub Seniora,
świetlicę dla dzieci i młodzieży.
Duże zainteresowanie uczestników otwarcia wzbudziła sala teatralna, w której zadomowili się już aktorzy
Teatru Bomba Bomba. Dyrektor i pracownicy Ośrodka podkreślali, że liczą głównie na kreatywność
mieszkańców Gminy Gryfino. W tym celu każdy zainteresowany może wypełnić ankietę, w której
przedstawi swój pomysł na zagospodarowanie pomieszczeń. Na otwarcie obiektu przybyło wielu
mieszkańców Gminy, jak również zaproszonych gości. Jedną z uczestniczek uroczystego otwarcia była
Pani Beata Pawłowicz ekspertka i ambasadorka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie,
która podczas uroczystości otwarcia Centrum wręczyła Pani Bożenie Górak Certyfikat podpisany przez
Bohdana Skrzypczaka - Prezesa Zarządu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej przyznany Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Gryfinie za wdrażanie modelu organizowania społeczności lokalnej.
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Pani Beata Pawłowicz zapoznała zebranych z charakterem i specyfiką funkcjonowania Centrum
Aktywności Lokalnej podkreślając przy tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie jest pierwszą
instytucją w woj. zachodniopomorskim której udało się pozyskać oddzielny budynek dla Centrum. Po
części oficjalnej zaproszeni goście mogli porozmawiać w kuluarach i spróbować przygotowanych na tę
okazję smakołyków.
Centrum będzie na razie otwarte w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli w godzinach 7.30
– 15.30. Docelowo, czas ten ma się wydłużyć do godz. 18.00, wraz z powstawaniem w tym miejscu
nowych inicjatyw i klubów.
foto: http://www.gryfino.pl/wrotagryfina/chapter_56863.asp
Bożena Stawiarska
Pracownik Socjalny OPS w Gryfino
Czytaj online.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy serdeczne życzenia dla pracowników socjalnych
w całej Polsce.

Życzymy sukcesów małych i dużych w dostrzeganiu i rozwiązywaniu problemów ludzi i społeczności,
którzy bez Waszego wsparcia nie mogli by sobie poradzić. Życzymy wytrwałości w poszukiwaniu
najlepszych rozstrzygnięć trudnych spraw z którymi zmierzacie się każdego dnia oraz możliwości rozwoju
zawodowego i osobistego!

Zespół Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
Czytaj online.
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Seria poradnicza „ABC organizowania społeczności lokalnej”
Organizowanie i wspieranie w rozwoju społeczności lokalnych zaczyna być ważnym nurtem w pomocy
społecznej. Docenienie roli wspólnot w rozwiązywaniu problemów, tworzenie programów i projektów
odwołujących się do idei solidaryzmu społecznego, pracy na potencjałach ludzi i idei empowermentu są
nową odsłoną aktywnej pomocy społecznej.

W trzech poradnikach: Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk, Organizowanie
społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, Organizowanie społeczności lokalnej – usługa
społeczna czytelnik znajdzie kompendium wiedzy z zakresu aktywizowania i mobilizowania społeczności
lokalnej do samopomocy oraz propozycje rozwiązań organizacyjnych. Każdy poradnik jest pewną odrębną
pozycją, ale wszystkie trzy razem stanowią całościowe podejście i spojrzenie.
W pierwszej publikacji Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk prezentowana jest rola
„agenta zmiany”, czyli właśnie organizatora społeczności lokalnej jako nowo tworzącej się profesji.
Druga pozycja Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej poświęcona jest w
całości kwestii, jak krok po kroku pracować w społeczności, podsuwa użyteczne wskazówki, pokazuje
narzędzia i konkretne przykłady.
Trzeci poradnik Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna to pokazanie pewnych
rozwiązań prawno-organizacyjnych, które można zastosować w lokalnym samorządzie i wdrożyć usługę
organizowania społeczności.
Model OSL i seria poradnicza ABC organizowania społeczności lokalnej stanowią komplementarną
propozycję pracy i pozytywnej zmiany w społecznościach lokalnych w Polsce.
Pliki do pobrania:
Poradnik, cz. I: Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk
Poradnik, cz. II: Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej
Poradnik, cz. III: Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna

Czytaj online.

Rezygnacja
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