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Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.

Szanowni Państwo,
po przerwie technicznej wracamy do publikacji naszego newslettera. W tym numerze zaprezentujemy
inicjatywy realizowane przez organizatorów społeczności lokalnych w miejscach gdzie bez ich wsparcia
rzeczywistość wyglądała by o wiele smutniej. Dzisiaj opowiemy o wydarzeniach w Nowym Sączu,
Włocławku i Radomsku. A na koniec ciekawa publikacja i sprawozdanie z Seminarium pt. "Studium
pozytywnego myślenia o zmianach w społecznościach lokalnych - czyli Model ABCD (Assets Based
Community Development) z perspektywy Warszawskich doświadczeń", które odbyło się w Warszawie w
Centrum Społecznym Paca.

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

Znajdź swoją orbitę na
Kowalowcu!
Społeczność lokalna dzielnicy
Kowalowca w Radomsku, której
liderami są głównie seniorzy, od
niespełna dwóch lat podejmuje
działania społecznie aktywizujące.
Czytaj więcej.

---

Ubiegłorocznych
wspomnień czar
Kiedy pytają mnie czy można połączyć
pracę terenowego pracownika
socjalnego z rolą organizatora
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społeczności lokalnej, odpowiadam:
można, ale zależy to w dużej mierze od
osób, z którymi współpracuję. I nie mam
tu na myśli tylko swojego koleżeństwa z
rejonu, ale także nauczycieli,
wychowawców świetlic oraz szeregu
osób, które nieraz całkiem przypadkowo
stają na naszej drodze.
Czytaj więcej.

---

Wkrótce wiosna, powoli
szukamy inspiracji na
wakacje!
Niedługo nadejdzie długo oczekiwana
wiosna:-). Proponujemy przypomnieć co
ciekawego działo się na podwórkach
naszych miast i miasteczek. Tym razem
poszukamy pomysłów na to jak
zaangażować mieszkańców i partnerów
lokalnych w działania, które pomagają
integrować społeczność.
Czytaj więcej.

---

Najpiękniejsze Świąteczne
wspomnienia z Nowego
Sącza.
Sądeckie firmy Centrum Medycyny
Estetycznej, Laseroterapii i Kosmetologii
Mariposa Med-Spa oraz grupa sądeckich
motocyklistów Bikersów zgłosiły się w
grudniu 2015 r. do MOPS Nowy Sącz z
propozycją podjęcia wspólnie inicjatywy
zorganizowania pomocy dla dzieci z
rodzin najbardziej potrzebujących.
Czytaj więcej.

---

Podsumowanie
seminarium.
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W listopadzie zeszłego roku w Warszawie
w siedzibie Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej odbyło się
seminarium pod tytułem "Studium
pozytywnego myślenia o zmianach w
społecznościach lokalnych - czyli Model ABCD (Assets Based Community Development) z perspektywy
Warszawskich doświadczeń".
Czytaj więcej.

---

Odbyło się kolejne
spotkanie Zarządu
OFOSL.
W piątek 5 lutego odbyło się kolejne
spotkanie członków zarządu
Ogólnopolskiego Forum Organizatorów
Społeczności Lokalnej.
Czytaj więcej.

---

Stanowisko OFOSL wobec
wprowadzonych w 2015 r.
zmian do ustawy o pomocy
społecznej.
Chcąc skutecznie pracować ze
społecznościami lokalnymi i efektywnie
realizować wytyczane nam zadania grupa
praktyków Ogólnopolskiego Forum
Organizatorów Społeczności Lokalnych
przedstawia Ministerstwu Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej swoje stanowisko
wobec wprowadzonych zmian do ustawy
o pomocy społecznej oczekując na
istotne zmiany.
Czytaj więcej.

---
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Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.

Szanowni Państwo,
po przerwie technicznej wracamy do publikacji naszego newslettera. W tym numerze zaprezentujemy
inicjatywy realizowane przez organizatorów społeczności lokalnych w miejscach gdzie bez ich wsparcia
rzeczywistość wyglądała by o wiele smutniej. Dzisiaj opowiemy o wydarzeniach w Nowym Sączu,
Włocławku i Radomsku. A na koniec ciekawa publikacja sprawozdanie z Seminarium pt. "Studium
pozytywnego myślenia o zmianach w społecznościach lokalnych - czyli Model ABCD (Assets Based
Community Development) z perspektywy Warszawskich doświadczeń", które odbyło się w Warszawie w
Centrum Społecznym Paca i krótka notka o spotkaniu Zarządu Forum Organizatorów Społeczności
Lokalnej.
[Ukryto cytowany tekst]
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Odpowiedź do: Biuletyn OSL <news@news.cal.org.pl>
Do: Lena Chotkiewicz <lenach@cal.org.pl>

Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.

Szanowni Państwo,
po przerwie technicznej wracamy do publikacji naszego newslettera. W tym numerze zaprezentujemy
inicjatywy realizowane przez organizatorów społeczności lokalnych w miejscach gdzie bez ich wsparcia
rzeczywistość wyglądała by o wiele smutniej. Dzisiaj opowiemy o wydarzeniach w Nowym Sączu,
Włocławku i Radomsku. A na koniec ciekawa publikacja sprawozdanie z Seminarium pt. "Studium
pozytywnego myślenia o zmianach w społecznościach lokalnych - czyli Model ABCD (Assets Based
Community Development) z perspektywy Warszawskich doświadczeń", które odbyło się w Warszawie w
Centrum Społecznym Paca i krótka notka o spotkaniu Zarządu Forum Organizatorów Społeczności
Lokalnej.

Zespół redakcyjny Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL we współpracy z Ogólnopolskim Forum
Organizatorów Społeczności Lokalnej (OFOSL)
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Problemy z wyświetlaniem? Zobacz ten newsletter w przeglądarce.

Szanowni Państwo,
po przerwie technicznej wracamy do publikacji naszego newslettera. W tym numerze zaprezentujemy
inicjatywy realizowane przez organizatorów społeczności lokalnych w miejscach gdzie bez ich wsparcia
rzeczywistość wyglądała by o wiele smutniej. Dzisiaj opowiemy o wydarzeniach w Nowym Sączu,
Włocławku i Radomsku. A na koniec sprawozdanie z Seminarium pt. "Studium pozytywnego myślenia o
zmianach w społecznościach lokalnych - czyli Model ABCD (Assets Based Community Development) z
perspektywy Warszawskich doświadczeń", które odbyło się w Warszawie w Centrum Społecznym Paca i
krótka notka o ostatnim styczniowym spotkaniu Zarządu Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej.
[Ukryto cytowany tekst]
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