Konferencja

„Organizowanie społeczności lokalnej – nowa jakość, perspektywa, wyzwanie”
Organizatorzy: Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, MOPS Kraków,
Ogólnopolskie Forum Organizatorów Społeczności Lokalnej (OFOSL)

PROGRAM
DZIEŃ I 24.11.14
12:00-13:30 Powitanie i wprowadzenie
 Wystąpienie Przewodniczącej Zarządu OFOSL Pani Renaty Stańczyk;
 Kraków - doświadczenia w pracy ze społecznościami
przedstawiciel/przedstawicieli władz Krakowa/MOPS Kraków;
 OSL - nowa perspektywa w pomocy społecznej. Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL. Paweł Jordan;
13:30-14:30 Obiad
14:30-15:30 Warsztaty „Dylematy OSLowca…”
Tematy do dyskusji:
1. Współpraca z liderami w społeczności lokalnej (moderator: Tomasz Stoński, OPS
Radlin)
2. Współpraca z samorządem/władzami (moderator: Katarzyna Żukowska-Koc, MOPS
Łapy)
3. Relacje między OSLowcem i pracownikiem socjalnym (moderator: Dorota GłowackaPrus, MOPS Kraków)
4. OSLowiec w OPS (moderator: Aleksandra Skonieczna, OPS Tłuszcz)
5. Dokumentowanie zmiany i promocja OSL (moderator: Anna Sztencel, MOPS Radom)
6. Skąd czerpać energię do pracy OSLowca? (moderator: Izabela Kurach, OPS Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy i Małgorzata Paluch MOPS, Nowy Sącz)
7. Trudne chwile w społeczności, jak je przezwyciężyć i wykorzystać? (moderator:
Agnieszka Rzepecka, MOPS Katowice).
15:30-16:00 Przerwa
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16:00-17:00 Panel dyskusyjny
Przyszłość OSL - czyli różne rozwiązania we wdrażaniu OSL
Osoby biorące udział w panelu:
1. Tomasz Stoński OPS Radlin
2. Agnieszka Rzepecka MOPS Katowice
3. Anna Kowalczyk MOPS Radomsko
4. Anna Sztencel MOPS Radom
Dyskusja będzie moderowana przez Wiceprzewodniczącego Zarządu OFOSL Tomasza Wiaka, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
17:00-17:30 Zakończenie/podsumowanie pierwszego dnia konferencji
18:00 Kolacja
19:00 Wydarzenie edukacyjne Kraków oczami OSLowca - „Czym zaskoczy nas
Kraków?”
DZIEŃ II
07:00-08:00 Śniadanie
08:00-08:30 Wprowadzenie do dobrych praktyk MOPS Kraków
8:30-9:30 Wyjazd z hotelu w 7 grupach w wyznaczone miejsca na terenie Krakowa
09:30-11:30
Wizyty studyjne - dobre praktyki w Krakowie (zakończone krótką dyskusją w grupach
nt. „inspiracje - czyli co bym zabrał z krakowskich dobrych praktyk ze sobą ?”
12:30 Powrót do hotelu
12:30 Podsumowanie dwóch dni konferencji
13:00 Obiad
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OPISY WIZYT STUDYJNYCH

I.
Program Aktywności Lokalnej „Po prostu ZiK”, ul. Gustawa Morcinka 15
w Krakowie.
Zaprezentowana zostanie praca organizatorów społeczności lokalnej zatrudnionych w MOPS
Kraków, Filia nr 9, działających na obszarze Dzielnicy XVI I XVII Krakowa. Podzielą się
oni refleksją z wdrażania metody organizowania społeczności lokalnej w oparciu o realizację
działań środowiskowych, Programów Aktywności Lokalnej, projektów socjalnych
zmierzających do zbudowania spójności społecznej, integracji i aktywizacji. Spotkanie będzie
również okazją do wymiany doświadczeń związanych z tworzeniem sieci współpracy,
partnerstwem lokalnym, animacją mieszkańców oraz rolą organizatora społeczności lokalnej i
ośrodka pomocy społecznej, jako kreatora zmian w środowisku.
Przewidziane niespodzianki i poczęstunek.
Ilość miejsc: 20 osób

II.
Inicjatywa społeczna „Po sąsiedzku”, Galeria „2 światy” ul. Brzozowa 14, Dzielnica
Kazimierz.
Spotkanie z przedstawicielami Inicjatywy „Po sąsiedzku”, jaka powstała w społeczności
lokalnej części Kazimierza, którzy zaprezentują dotychczasowe działania podejmowane
w społeczności oraz podzielą się swoimi doświadczeniami dotyczącymi zagadnień
związanych z tworzeniem sieci współpracy, partnerstwem lokalnym, animacją mieszkańców
oraz rolą organizatora społeczności lokalnej i ośrodka pomocy społecznej, jako kreatora
zmian w środowisku.
Dodatkowe atrakcje w postaci spaceru po okolicy, małego poczęstunku oraz możliwości
odkrycia w sobie artysty.
Ilość miejsc: 12 osób
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III.
Projekt „Parasol Praca Przyszłość”. Restauracja „Sezony”, ul. Limanowskiego 14.
Dzielnica Podgórze.
Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL w partnerstwie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie wdraża na terenie Gminy Miejskiej Kraków
projekt pt. „Parasol Praca Przyszłość”.
Zaprezentowana zostanie praca z grupą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w
wieku 15-25 lat, z terenu Krakowa i Małopolski, która ze względu na swoje specyficzne
problemy i potrzeby wymaga profesjonalnego wsparcia przy użyciu takich narzędzi OSL jak
partnerstwo, wolontariat, grupa samopomocowa. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli
oglądnąć restaurację, która została utworzona w ramach projektu. Dowiedzą się bezpośrednio
od uczestników, w jaki sposób została urządzona i jak funkcjonuje z uwzględnieniem
elementów PR i marketingu (wolontariat). Każdy z delegatów otrzyma pakiet informacyjny
o projekcie i prowadzonej Kampanii „Kupuj Mądrze”.
Przewiduje się także poczęstunek przygotowany przez uczestników projektu.
Ilość miejsc: 20 osób
IV.
Program Aktywności Lokalnej „Nasze sprawy” ul. Modrzejewskiej 8, Dzielnica Azory.
Zaprezentowana zostanie praca animatorów lokalnych z lokalnymi liderami, jako narzędzie
OSL do budowania potencjału społeczności, kreowania liderów, pomocy w tworzeniu
inicjatyw oddolnych. Przedstawiony zostanie proces pracy z potencjalnymi liderami oraz jego
efekty. W trakcie wizyty liderzy PAL opowiedzą o swoim zaangażowaniu w działaniach na
rzecz społeczności lokalnej jak również przedstawią konkretne przykłady i własne refleksje
związane z udziałem w organizowanych przedsięwzięciach.
Atrakcją będzie spacer po „Alei Głogowa” jako przykład inicjatywy oddolnej - projektu
napisanego przez mieszkanki na upiększenie parku osiedlowego, który otrzymał nagrodę
finansową.
Mały poczęstunek w formie kawy, herbaty i ciasta przygotowanego przez uczestniczki PAL.
Ilość miejsc: 15 osób

Pro

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

V.
Program Aktywności Lokalnej „Na Olszy” ul. Wiśniowa 3/3 Dzielnica Prądnik
Czerwony
Zaprezentowana zostanie specyfika środowiska lokalnego z uwzględnieniem miejsc ważnych
dla mieszkańców – spacer po osiedlu, prezentacja mapy stworzonej wspólnie przez
mieszkańców i przedstawicieli zaangażowanych instytucji oraz prezentacja realizowanych
działań w PAL szczególnie z udziałem młodzieży oraz zaangażowanych wolontariuszy.
Przedstawienie pracy srtreetworkerów, jako komponent oddziaływań animacyjnych.
Wystawa twórczości beneficjentów: wytwory z warsztatów kreatywności, kronika PAL
prowadzona przez uczestników.
Ilość miejsc 15 osób
VI.
Program Aktywności Lokalnej „Razem zmieniamy” ul. Jeziorko 42, Dzielnica Nowa
Huta.
Zaprezentowana zostanie praca animatorów lokalnych z grupami samopomocowymi
powstałymi w ramach działań Programu Aktywności Lokalnej, jako narzędzie wspierające
proces zmiany społecznej, budowania potencjału społeczności, kreowania liderów.
W ramach spotkania zostanie przygotowana mini gra miejska (w zależności od warunków
pogodowych), podczas której będzie można obejrzeć miejsca stworzone z inicjatywy
mieszkańców.
Dodatkową atrakcją będzie wystawa rękodzieła stworzonego w ramach grup samopomocowej
oraz poczęstunek przygotowany przez uczestników projektu
Ilość miejsc: 15 osób
VII.
Program Aktywności Lokalnej Ugorek os. Ugorek 1 ( siedziba PAL Ugorek, PAL
Znaczenie rodziny, Wolontariat MOPS) Dzielnica Prądnik Czerwony
Uczestnicy wizyty studyjnej zobaczą dwa obszary działań pracy metodą OSL ze
społecznością lokalną o specyficznej strukturze demograficznej (duży udział seniorów) i z
grupą kategorialną (osoby z zaburzeniami psychicznymi i ich bliscy) przy wykorzystaniu
wolontariatu, grupy wsparcia, grupy edukacyjno-wspierającej, grupy samopomocowej, grupy
obywatelskiej, wydarzenia lokalne jako narzędzie zmiany.
Atrakcją będą przykłady realizowanych działań w praktyce i w relacjach uczestników
(przewidziane niespodzianki).
Ilość miejsc: 15 osób
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