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I. Raport instytucjonalny 

 Gminę Gryfino liczy 31064 mieszkańców stan na dzień 31.12.2013 r. Zadaniem  

Ośrodka jest między innymi dążenie do usamodzielnienia osoby lub rodziny korzystającej ze 

świadczeń bądź jej integracji ze środowiskiem. Aby tego dokonać pracownicy socjalni 

analizują istniejący system, jego atuty i ograniczenia, szanse i zagrożenia tkwiące w 

otoczeniu, tak by dostosować działania do potrzeb klienta.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie 

zatrudnionych było 70 osób. Ośrodek zatrudnia 16 pracowników socjalnych w tym dwoje 

pracowników socjalnych zajmuje się realizacją świadczeń usług opiekuńczych i 6 asystentów 

rodziny. Pracownicy socjalni udzielają skutecznego wsparcia rodzinom, wymagającym 

pomocy na podstawie wywiadów przeprowadzanych w środowisku. Współpracują w tym 

zakresie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w 

zakresie pomocy społecznej. Ośrodek określa uprawnienia, przyznaje i wypłaca zasiłki, 

organizuje inne świadczenia, prowadzi pracę socjalną.  

Pracownicy Ośrodka zajmują trzy budynki na terenie Gminy Gryfino przeznaczone na 

biura. Ponadto dwa budynki na ulicy Sprzymierzonych 8, w których mieści się Klub 

Integracji Społecznej i Centrum Aktywności Lokalnej. Biura są wyposażone w niezbędny 

sprzęt i materiały biurowe.  

           Działania zgodnie z programem Centrum Aktywności Lokalnej w Gryfinie zostały 

zainicjowane w 2011 r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Sześciu pracowników Ośrodka 

Pomocy Społecznej uczestniczyło w szkoleniu w ramach projektu systemowego 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pn. „Profesjonalne kadry – lepsze jutro” - 

„Centrum Aktywności Lokalnej jako metoda integracji i przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu” (CAL). Wiedza teoretyczna oraz dobre praktyki ośrodków pracujących w ten 

sposób były dla nas impulsem do zmiany metod naszej pracy. Coraz więcej uwagi zaczęliśmy 

przywiązywać do aktywizowania i włączania osób i grup społecznych oraz partnerów do 

rozwiązywania problemów środowiska lokalnego. Opracowaliśmy analizę problemów 

społecznych - opis bieżącej sytuacji pomocy społecznej występujących w naszej gminie od 

2000 r. ( w sumie 5 analiz, dostępnych w dokumentach Sekcji).  Na bazie tej analizy odbyły 

się spotkania partnerskie w miejscowości Stare Brynki i Żabnica.  

 W miejscowościach tych przeprowadziliśmy również  ankiety wśród mieszkańców, 

które miały na celu oszacowanie problemów. W wyniku współpracy zorganizowaliśmy 

wspólnie wydarzenia: Piknik rodzinny pn. „Zabawa z jesienią w Starych Brynkach”. Braliśmy 

również czynny udział w festynie odpustowym w Żabnicy. W wyniku spotkania 

partnerskiego zorganizowanego przez OPS w Gryfinie w miejscowości Stare Brynki 

zawiązało się Stowarzyszenie „Stare Brynki XXI”.  W wyniku przeprowadzonych ankiet w 

miejscowości Stare Brynki odbyło się również spotkanie z młodzieżą, która według 

ankietowanych mieszkańców niechętnie angażuje się w życie społeczne. Wykorzystując 

narzędzia pracy zgodnie z modelem Organizowania Społeczności Lokalnej Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gryfinie wykonuje zadania z zakresu: promocji, edukacji publicznej, kultury, 
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przedsiębiorczości, tworzenia warunków do działania i rozwoju oraz wdrażania programów 

pobudzania aktywności społecznej.  

 W 2012 r. otrzymaliśmy w bezpłatne użyczenie pomieszczenia w lokalu stanowiącym 

własność Gminy Gryfino, położonym przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie o powierzchni 

użytkowej 283,32 m 
2
.
  

Najważniejszym naszym celem było stworzenie tam miejsca i 

warunków dla działalności Centrum Aktywności Lokalnej, w którym funkcjonować będzie 

między innymi, klub seniora, świetlica środowiskowa, sala rehabilitacyjna dla osób 

niepełnosprawnych, klub aktywnych grup społecznych. Od sierpnia 2014 r. w 

pomieszczeniach odbyły się prace remontowe, które zostały rozpoczęte w ubiegłym roku. 

Centrum Aktywności Lokalnej realizuje zadania na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino. W 

sierpniu 2014 r. Zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie 

wprowadzono zmiany do Regulaminu Organizacyjnego. W wyniku zmian powstała Sekcja 

Organizowania Społeczności Lokalnej i Analizy Problemów Społecznych. Celem Sekcji jest 

praca metodą OSL, która stanowi inspirację i mobilizację do tworzenia przestrzeni do 

współpracy, nowych relacji, uruchamiania pozytywnych zmian w środowisku lokalnym, 

pozwoli odkryć siłę społeczności. W tym celu konieczne było zapoznanie pracowników 

Ośrodka z ideą metody organizowania społeczności lokalnej. Podkreślenie między innymi 

znaczenia działań w społecznościach lokalnych, które pozytywnie wpływają na zmianę 

wizerunku instytucji, w szczególności stereotypowego, że ośrodki zajmują się wyłącznie 

rozdawnictwem zasiłków. Zespół ośrodka uczestniczył w szkoleniach na temat OSL, które 

zostały przeprowadzone przez trenera CAL (odbyło się w czerwcu 2014 r.)  

 

II. Raport pracy ze społecznością  

 

1. Informacja podsumowująca charakter działań ze społecznościami gdzie jest 

realizowany model OSL: 

 

Celem Ośrodka jest pobudzenie do aktywności społeczności lokalnej, inspirowanie do działań 

samopomocowych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i 

środowisk społecznych. W swoich działaniach Ośrodek dąży do ożywienia integracji 

społeczności lokalnej, promuje i wdraża między innymi prace wolontarystyczne, inicjuje 

wydarzenia i aktywizujące formy pracy w środowisku lokalnym. Od 2011 r. działania 

pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie skierowane były na rozwój pracy 

środowiskowej. Działania podejmowane były w grupach terytorialnych tj. Grupa 

Mieszkańców Starych Brynek oraz Grupa Mieszkańców Żabnicy, a także grupach 

kategorialnych tj. grupa dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych. Poniższe 

działania zostaną przedstawione w sposób uwidaczniający proces rozwoju wymienionych 

wyżej grup, a także opisane zostaną działania, które pracownicy inicjowali w celu pobudzenia 

procesu integracji i współpracy między wymienionymi wyżej grupami.  
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1. Grupa Mieszkańców Starych Brynek (miejscowość popegeerowska). Pracę OSL 

rozpoczęto od przygotowania mapy zasobów i potrzeb oraz ankiety anonimowej, która 

miała na celu wyłonić problemy istotne dla mieszkańców. Odbyły się spotkania 

partnerskie z dorosłymi mieszkańcami i liderami lokalnymi oraz grupą młodzieży. 

Zostały podpisane deklaracje (16) o współpracy na rzecz organizacji aktywnego 

wypoczynku dla dzieci i młodzieży z miejscowości Stare Brynki. OPS w Gryfinie 

wspólnie z Radą Sołecką był organizatorem pikniku rodzinnego „Zabawa z Jesienią”. 

Celem pikniku była integracja mieszkańców oraz stworzenie możliwości  nawiązania 

kontaktów i wzajemnych relacji, a także przedstawienie nowego wizerunku i działań 

Ośrodka. W wyniku stałej współpracy w Starych Brynkach powstało Stowarzyszenie 

„Stare Brynki XXI”, które wspólnie z Ośrodkiem realizowało projekt pt. „Bulwar nad 

rzeczką”. 

Celem głównym projektu była integracja międzypokoleniowa mieszkańców wsi Stare 

Brynki oraz Raczki, przez włączenie i zaangażowanie do wspólnej realizacji projektu 

jak największej liczby seniorów i młodych. Osiągniecie tego celu było możliwe 

między innymi poprzez udział mieszkańców w pracach społecznych nadających 

funkcję rekreacyjną terenom w naszej miejscowości czyli stworzenie „Bulwaru nad 

rzeczką”, dużemu zaangażowaniu w realizację zadań zawartych w projekcie, 

udziałowi mieszkańców w trzy-dniowej wycieczce integracyjnej i zajęciach 

integracyjnych w czasie trwania wycieczki, a także  poprzez przygotowanie wystawy 

fotograficznej z realizacji projektu.  

Mimo podejmowanych działań i realizacji wielu projektów wciąż napotykamy wśród 

części mieszkańców na bierność, brak zrozumienia, niechęć, roszczeniowe spojrzenie 

na podejmowane działania.  

 

1. Grupa Mieszkańców Żabnicy podobnie jak w Starych Brynkach przygotowano 

mapę zasobów  i potrzeb. Odbyło się spotkanie partnerskie z mieszkańcami i liderami 

lokalnymi. Mieszkańcy Żabnicy sami występują ze swoimi pomysłami, dzieląc się 

nimi z lokalną społecznością. Powstały grupy, które realizują oddolne inicjatywy. 

Poszczególne grupy (OSP, Rada Sołecka, Grupa kobiet „Barka”, SP w Żabnicy, 

UMiG w Gryfinie i inni) organizują co roku festyn integracyjny pn. „Smaki ryb 

odrzańskich”, który cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród mieszkańców. Z 

biegiem lat obserwujemy coraz większe zaangażowanie mieszkańców, którzy mają 

świadomość, że od nich samych zależy bardzo dużo.    

 

2. Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. W roku 2010 r. z inicjatywy Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Gryfinie powstał Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

Dzięki inicjatywie Ośrodka Seniorzy Gminy Gryfino mogą nadal być aktywni, mają 

możliwość spełniania nie zrealizowanych pasji, a przede wszystkim mogą wyjść z 

domu i uczestniczyć w życiu publicznym. W wyniku bardzo dobrej współpracy 

Gryfiński Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Gryfinie w 2012 r. realizował Rządowy Program na Rzecz Aktywności 

Osób Starszych (ASOS). Celem projektu było rozpropagowanie wzorca aktywnego 



 

5 

 

seniora i dotarcie do osób, które często  z powodu wielu barier nie są w stanie dotrzeć 

na zajęcia do GUTW (bariera finansowa i komunikacyjna). W ramach projektu 

miedzy innymi została wydana książka pt. „Z kuchni”. W tomie znajdują się przepisy 

kulinarne zebrane skrupulatnie przez członkinie Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. Są w niej przepisy konwencjonalne i powszechnie znane, ale także takie, które 

wymagają komentarza. Książka pt. „Z kuchni” to nasz bigos literacki zawiera jeszcze 

inne teksty niż przepisy kulinarne. Są tu wybrane wykłady oraz opisy zajęć 

warsztatowych, które prowadzili słuchacze i słuchaczki studiów doktoranckich 

Wydziału Filologicznego . W części nasz tom utrwala biesiady intelektualne. Tak 

pomyślany zbiór tekstów ma sens dlatego, że dokumentuje pewien program edukacji i 

twórczego myślenia o sobie z udziałem literatury. I nie jest to okoliczność błaha, jeśli 

uświadamiamy sobie koniczność wprowadzenia coraz szerszej oferty kształcenia dla 

uniwersytetów trzeciego wieku. 

 

3. Program „Wolontariat w OPS” realizowany od 2008 r. Rozpoczęliśmy w tym 

zakresie współpracę ze środowiskiem lokalnym. Wolontariusze, dyrektorzy szkół, 

przedstawiciele różnych organizacji, lokalne media oraz przedstawiciele samorządów 

lokalnych, wszyscy z ogromną życzliwością włączali się w działania na rzecz 

propagowania wolontariatu w naszej Gminie. Uważamy, że tylko dzięki życzliwości i 

współpracy tych wszystkich osób możemy dziś mówić o sukcesie gryfińskiego 

wolontariatu. O powodzeniu gryfińskiego wolontariatu świadczy między innymi 

przystąpienie w czerwcu 2014 r. do Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce i powstanie 

Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. 

Otrzymaliśmy również dwa Certyfikaty „Organizacji przyjaznej wolontariuszom” 

przyznane przez Centrum Wolontariatu w Warszawie i Regionalne Centrum 

Wolontariatu w Szczecinie, spełniając wszystkie wymagane kryteria. Wolontariusze 

oferują nam pomoc, której nie można kupić za największe pieniądze. Uważamy, że 

wolontariat jest szczególnie ważny w czasach, gdy Internet wchłania młodych ludzi, a 

galerie handlowe stają się miejscem spotkań towarzyskich wszystkich pokoleń. 

Działania przez nas podejmowane między innymi uczą młodych bycia dobrymi dla 

siebie i dla innych. Dużym wyróżnieniem dla wolontariuszy pracujących przy OPS w 

Gryfinie było zajęcie I miejsca przez naszą wolontariuszkę w konkursie „Barwy 

Wolontariatu” organizowanego przez Centrum Wolontariatu w Warszawie w 2008 r. 

Wolontariuszka wydała książkę pt. „Potłuczony Anioł”. Książka to pamiętnik, 

opisujący okres pracy autorki jako wolontariuszki przy Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Gryfinie. W maju bieżącego roku odbył się festyn Gryfiński Dzień Dziecka, którego 

organizatorem był Gryfiński Dom Kultury. Wolontariusze LCW przy OPS w ramach 

współpracy partnerskiej przeprowadzali zajęcia sportowe z dziećmi podczas festynu, 

który odbył się na nabrzeżu w Gryfinie.  

4. Projekt systemowy „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie 

Gryfińskim” 01-01-2008 do 31-12-2014 r. w ramach Priorytetu VII Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  
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W ramach projektu odbył się między innymi festyn integracyjny w miejscowości Osuch, 

wyjazd na przedstawienie teatralne „Pippi Pończoszanka”, warsztaty arteterapeutyczne, 

których uczestnikami była 8 osobowa grupa osób niepełnosprawnych intelektualnie.  

Rok 2014 jest rokiem przełomowym w działaniach w ramach projektu systemowego. Choć 

inne działania które realizowane były w projekcie owszem również zasługują na „oklaski” to 

jednak warsztaty arteterapeutyczne to warsztaty które dają wymierne, namacalne długotrwałe 

efekty. Działaniem tym zostały objęte osoby niepełnosprawne intelektualnie.  

I tak ośmiu młodych ludzi, pochodzących z terenów wiejskich, cechującymi się dużym 

wycofaniem z życia społecznego trafiło na deski teatru… W ramach objaśnienia – warsztaty 

arteterapeutyczne to terapia poprzez sztukę. Dwa razy w tygodniu przez okres trzech miesięcy 

uczestnicy byli dowożeni na warsztaty.  

Mieliśmy bardzo dużo wątpliwości czy to zadziała, czy uczestnicy są w stanie systematycznie 

pracować na tych warsztatach i czy będą mieli na tyle wewnętrznej motywacji żeby nie 

zrezygnować po kilku spotkanych.  

W wyniku podejmowanych działań zostały zawiązane partnerstwa i podpisano umowy o 

współpracy. Na początku były to partnerstwa zawarte w Starych Brynkach i Żabnicy potem 

podpisaliśmy kolejne między innymi z GUTW, Domem Pomocy Społecznej w Dębcach, 

Stowarzyszeniem „Stare Brynki XXI”, Stowarzyszeniem Amazonek „EWA”. Nadal 

będziemy angażować lokalną społeczność, a Centrum Aktywności Lokalnej przy Ośrodku 

Pomocy w Gryfinie ułatwi nam pracę metodą Organizowania Społeczności Lokalnej.  

 

Współpraca z innymi podmiotami: 

 Rozmiar działań przeprowadzanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 

jest w dużej mierze uzależniony od współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami 

pozarządowymi. Współpraca z nimi służy między innymi wzmacnianiu w świadomości 

społecznej poczucia odpowiedzialności za otoczenie. Umożliwia rozszerzenie zakresu i form 

pomocy udzielanej mieszkańcom. 

               Nowatorskie działania wzbogacają pracę Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie, a 

partnerskie zasady czynią tę współpracę bardziej efektywną.  

Od roku 2008 OPS w Gryfinie w ramach Porozumienia Partnerskiego zawartego z PCPR 

Gryfino, PUP Gryfino, OPS Banie, OPS Widuchowa, OPS Trzcińsko Zdrój realizuje Projekt 

systemowy pn. „Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim” 

finansowanego ze środków EFS w ramach PO KL.  

               W roku 2012 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie podpisał Porozumienie  

Partnerskie z: Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Domem Pomocy Społecznej w 

Dębcach, Stowarzyszeniem Amazonek „Ewa”, Stowarzyszeniem „Stare Brynki XXI”. 

Współpraca ta nadal się rozwija. Realizujemy wspólne projekty jak wcześniej wspomniałam. 

Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie przekazując sobie wypływające problemy z środowiska 

lokalnego znane poszczególnym partnerom. Mamy już wspólne pomysły na działania. Być 

może to partnerstwo nie ma dużego dynamizmu ale sukcesywnie się rozwija i coraz bardziej 

angażuje w sprawy społeczne.   
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III.  OPIS PRAKTYKI 

 

Zamieszczone w dalszej części informacje stanowią odpowiedź na diagnozę aktualnej 

sytuacji i stanu, który w niektórych kwestiach jest zadawalający, zaś w innych wymaga 

zinterdyscyplinowanych i kosztownych działań na rzecz lokalnej wspólnoty.  

Negatywne zmiany, dynamicznie zachodzące w rodzinach i całym środowisku 

przyspieszyły decyzję o zmianie organizacji pracy Ośrodka. Powołany Zespół Pracy Socjalnej 

i Sekcja Organizowania Społeczności Lokalnej i Analizy Problemów Społecznych realizuje w 

szczególności pracę socjalną, a świadczenia finansowe są tylko elementem ułatwiającym 

podejmowanie działań.  

Obrany nowatorski kierunek działań Ośrodka jest wspierany przez Burmistrza Miasta  

i Gminy Gryfino oraz Radnych Rady Miejskiej. Dotychczasowe doświadczenia pracy 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie pokazują, że nowatorskie działania dają szansę 

rozwiązania istniejących problemów w inny sposób, to jest przy współudziale osób 

potrzebujących pomocy i zainteresowanych rozwiązaniem swoich problemów. Bardzo 

ważnym elementem  

w pracy Ośrodka jest wypracowanie i realizacja projektów związanych z Europejskim 

Funduszem Społecznym i innymi programami, których celem jest pobudzanie aktywności 

środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 

oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych obszarach.  

Za przykład działań podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 

niech posłużą nam warsztaty arteterapeutyczne prowadzone w roku bieżącym z grupą osób 

niepełnosprawnych intelektualnie.  

 W czasie trwania warsztatów powstała grupa teatralna „TEATR BOMBA BOMBA”! 

Jej celem jest zminimalizowanie uprzedzeń i stereotypów funkcjonujących w 

społeczeństwie poprzez udział osób niepełnosprawnych w różnych formach terapii oraz 

rzeczywistym życiu grupy.  

W ciągu zaledwie trzech miesięcy (spotkania dwa razy w tygodniu) członkowie grupy 

stworzyli spektakl pt: „Tajemnicza walizka… Nie ma się czego bać.” Cały spektakl to 

spontaniczne, wytworzone przez uczestników scenki zebrane i dopracowane przez 

prowadzącą- Wiolettę (Violinę) Kuriatę- Janiszewską.  

11 czerwca 2014 roku odbyła się  prapremiera przedstawienia na zaproszenie Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w czasie uroczystego zakończenia roku akademickiego. Teatr Bomba 

Bomba profesjonalizmem i głębokim przekazem zaskoczył zebranych, zachwycił i wzruszył. 

Widzowie mówili o swoich emocjach, a studenci GUTW swoje wrażenia opisali na stronie 

uniwersytetu. 

 W ten oto sposób grupa osób, z małych miejscowości, z nieco innym odbiorem świata 

i innymi możliwościami, pokonująca wiele przeciwności, (grupa często, z powodu braku 

zrozumienia, izolowana społecznie) udowodniła, że jest twórcza, aktywna i potrafi, oraz 

bardzo chce dawać innym coś od siebie.  
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Akcja plenerowo happeningowa (10.06.2014) Teatr Bomba Bomba wystąpił na ulicy w 

centrum miasta Gryfina (http://www.youtube.com Pharrell Williams - Happy GRYFINO IS 

ALSO HAPPY)  

 Aktorzy śpiewali, grali na bębnach i puszczali bańki mydlane z przedszkolakami. Teatr 

Bomba Bomba uwierzył w swoje możliwości entuzjastycznie reagując  na wyrazy uznania, 

akceptacji i artykuły w gazetach. Aktorzy postanowili pokazywać jak najwięcej swoich 

spektakli, po to, by brać udział w tych niezwykłych spotkaniach z publicznością.  

            Aktorzy Teatru Bomba Bomba pokonali wiele swoich słabości i przypadłości, by 

stworzyć spektakl, z którym będą mogli wyjść do ludzi. Pokonali bariery i problemy, których 

osoby pełnosprawne być może nigdy do końca, pomimo starań, nie zrozumieją. Członkowie 

grupy pracowali systematycznie i wytrwale, pełni obaw i lęków. Wreszcie stanęli stremowani 

na scenie, by zmierzyć się ze swoimi słabościami i poddać ocenie publiczności. To była długa 

droga. Akceptacja i oklaski były dal nich największą i zasłużoną nagrodą. Teatr nadal jest 

aktywny. Aktorzy chcą zaprezentować swój spektakl jak najszerszej publiczności.  

13 września Teatr Bomba Bomba swoim udziałem wsparł imprezę charytatywną na rzecz 

mieszkańców DPS w Nowym Czarnowie. Aktorzy występują za darmo. Na ich spektakle 

przychodzą osoby starsze i niepełnosprawne.  

Teatr przygotowuje spektakl lalkowy, który nieodpłatnie pokazywany będzie w gryfińskich 

szkołach i przedszkolach, także w placówkach opieki dziennej, warsztatach terapii.  

           Teatr Bomba Bomba jest inspiracją dla osób, którym z wielu powodów żyje się 

trudniej. Tymi powodami mogą być niepełnosprawność, patologiczne środowisko, bieda, 

życie w małych miejscowościach oddalonych od centrów kultury.  

Teatr Bomba Bomba to nie tylko dobre, pełne treści przedstawienie. Ta grupa pokonuje 

bariery i zmienia społeczeństwo, ucząc tolerancji, akceptacji i po prostu dając autentyczną 

radość.   

           Prowadząca zajęcia w swym sprawozdaniu napisała „Grupa z którą mam przyjemność 

pracować okazała się niezwykle twórczym i ambitnym zespołem. Twórczym, ponieważ każda z 

tych osób działała  zupełnie nowej dla siebie roli i sytuacji. Mimo to wszyscy pracowali 

niezwykle intensywnie pokonując wiele barier i przeszkód nieobcych także osobom nie 

uznanym za niepełnosprawne intelektualnie…. W pracy z grupą odczuwałam wiele 

pozytywnej energii i zaangażowania ze strony uczestników. Praca przepełniona była 

autentyczna pasją i zabawą.”  

Z pewnością możemy dziś powiedzieć ze sukcesem naszym jest: 

 regularny udział osób niepełnosprawnych intelektualnie w trwających od marca 2014 roku 

warsztatach arteterapeutycznych, 

 przygotowanie spektaklu pt: „ Tajemnicza walizka…Nie ma się czego bać” wg. 

Autorskiego scenariusza Teatru Bomba Bomba, 

  rozszerzenie  usług pomocowych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

  zachęcenie do aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, poprzez zajęcia 

edukacyjne i kulturalne, rozwijanie samodzielności, przełamanie izolacji społecznej, 

  podejmowanie działań w partnerstwie lokalnym, włączenie w system wzajemnych relacji 

grup ludności, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
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  wzmocnienie i rozwój inicjatyw społecznych, aktywizacji środowiska lokalnego, 

podniesienie poziomu integracji i świadomości społecznej w gminie.  

 

W naszej ocenie jest to sukces i dla nas- pracowników OPS jak i dla uczestników oraz całej 

społeczności lokalnej. Sukcesy pracy Teatru Bomba Bomba mierzy się w sposób szczególny, 

a efekty widać między innymi poprzez rozbudzenie odpowiedzialności za funkcjonowanie 

zespołu.  Zauważamy ogromną przemianę tych osób, dlatego twierdzimy że warsztaty te to 

„światełko w tunelu” w działaniach środowiskowych i godne polecenia innym, którzy pracują 

z taką grupą. W ramach objaśnienia – warsztaty arteterapeutyczne to terapia poprzez sztukę.  

Dwa razy w tygodniu przez okres trzech miesięcy uczestnicy byli dowożeni na 

warsztaty. Po warsztatach uczestnicy korzystali z ciepłego posiłku. Nie jest to istota tych 

warsztatów, ale jest to temat równie ważny dla tych osób, które niestety w swoich rodzinnych 

domach nie mogą liczyć na takie zainteresowanie.  

Innowacyjność warsztatów arteterapeutycznych polega na tym, ze daje namacalne 

rezultaty takie jak miedzy innymi: integracja, odkrywanie własnych predyspozycji czy 

poprawa samooceny. Terapia przez sztukę pozwala uczestnikom na nieskrępowaną radość z 

możliwości twórczego działania oraz współpracy z członkami grupy. Warsztaty 

arteterapeutyczne to novum w terapii z osobami niepełnosprawnymi. Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Gryfinie podjął się tego wyzwania. 

            Teatr Bomba Bomba może prezentować swój spektakl dzięki współpracy wielu 

instytucji i organizacji.  Swoją pomoc i chęć współpracy zaoferowali między innymi DPS w 

Nowym Czarnowie, Dom Kultury w Chojnie i Nowogardzie, Teatr Kana w Szczecinie i 

Gryfiński Dom Kultury.  

 

Refleksje organizatora społeczności lokalnej 

 

Mieliśmy bardzo dużo wątpliwości czy to zadziała, czy uczestnicy są w stanie 

systematycznie pracować na tych warsztatach i czy będą mieli na tyle wewnętrznej motywacji 

żeby nie zrezygnować po kilku spotkaniach. Okazało się, że uczestnicy nie mogli doczekać 

się kolejnych spotkań. Rodzina uczestników informowała nas, że ich dorosłe dzieci 

wypatrywały przez okno busa, kiedy przyjedzie po nich, ponadto padały stwierdzenia „syn 

nie mógł spać, był taki szczęśliwy że jedzie na warsztaty”. Telefony do OPS-u „urywały się”, 

padały pytania „czy dziś są zajęcia ?”. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie poprzez wprowadzenie warsztatów 

arteteraputycznych do projektu systemowego zmienił swój wizerunek z instytucji działającej 

w zakresie wsparcia socjalnego i finansowego osób wykluczonych społecznie na instytucję 

aktywizującą społeczność lokalną animującą różnorodne działania pomocowe. Dzięki 

współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami, a także poprzez sporządzanie Analizy 

Problemów Społecznych od 2000 r. możliwe jest pozyskanie pełniej wiedzy o zasobach i 

potrzebach środowiska lokalnego.  

Zaspokajanie jedynie materialnych potrzeb klientów przestało być dominującym 

działaniem. Praca nad zaspokajaniem wszelkich potrzeb środowiska lokalnego przy 
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wykorzystaniu jego własnych sił i zasobów stała się dla OPS normą. Zmieniono sposób 

kontaktów z instytucjami i organizacjami współpracującymi na mniej sformalizowany, oparty 

na bezpośrednich kontaktach i częstych rozmowach. Tworzone są grupy problemowe 

nastawione na rozwiązanie problemu lub organizację konkretnego zadania. Niewątpliwie 

działania te wzmacniają pozycję Ośrodka i dają szanse na skuteczniejsze działania w sferze 

łagodzenia lokalnych problemów. Dzięki takim działaniom Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Gryfinie już teraz postrzegany jest jako jednostka skutecznie wspierająca społeczność lokalną 

nowatorskimi działaniami. 


