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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE

Polityka społeczna to przyjęty i realizowany przez władze
publiczną i organizacje pozarządowe zespół długofalowych
działań na rzecz zaspokajania i rozwiązywania problemów
społecznych.

„Kreowanie i realizacja lokalnej polityki społecznej należy
do podstawowych zadań każdej gminy, która uwzględniając
własny potencjał społeczny i materialny decyduje o jakości
życia swoich mieszkańców.”
„Polityka społeczna Gminy Miejskiej Kościan, której bazą
jest społeczność zamieszkała na terenie miasta określona
została dokumentem pod nazwą „Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Kościan
na lata 2007 – 2015”.

WYBRANE CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA
wg „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Miejskiej Kościan na lata 2007 – 2015”
Podjąć działania w kierunku tworzenia instytucji pomocy społecznej pozwalającej na
prowadzenie skutecznej polityki społecznej (np. tworzenie nowych świetlic
środowiskowych i wychowawczych, Klubu Integracji Społecznej itp.)
Umożliwić realizację wspólnych celów społecznych przez różne instytucje i organizacje
pozarządowe (tworzenia nowych organizacji o charakterze pomocy społecznej,
współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi).
Przeciwdziałać szeregowi negatywnych zjawisk spowodowanych bezrobociem
(tworzenie projektów aktywizacji i integracji społecznej, organizacja grup wsparcia).
Przeciwdziałać zjawisku marazmu społecznego i wyuczonej bezradności (tworzyć
lokalne programy rozwoju z udziałem mieszkańców, kreować lokalnych liderów).
Działać na rzecz wzrostu świadomości społecznej (autorskie programy edukacyjne na
poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych).
Podjąć działania na rzecz wzrostu wyrozumiałości i tolerancji społecznej (współpraca z
mediami, cykliczne organizowanie imprez integracyjnych w różnych obszarach
działalności miasta)
Rozwijać różne formy wolontariatu (identyfikacja obszarów pomocy społecznej zdolnych
do przyjęcia wolontariatu, promocja mody na wolontariat wśród starszej młodzieży szkół
gimnazjalnych, średnich i studentów, szkolenia dla wolontariuszy).

„Kościański” sposób wprowadzania nowych metod
pracy ze społecznością lokalną
1. Znalezienie sojusznika lub sojuszników do wprowadzania nowych metod.
(wśród: pracowników, władz miasta, lokalnych liderów społecznych itp.)
2. „Przecieranie ścieżek” (dyskusje wśród pracowników, rozmowy z
przedstawicielami grup społecznych, zachęcanie różnych środowisk do
zapoznania się z nowymi metodami pracy, rozmowy z klientami itp.)

3. „Zarażanie pomysłami” (podsuwanie pomysłów na rozwiązywanie
problemów metodą wspólnego działania, prowokowanie do występowania
z nowymi tematami, organizowanie „burzy mózgów” itp.)
4. Pozyskiwanie wsparcia. (wskazywanie roli każdego z uczestników procesu
w kreowaniu lokalnej polityki społecznej).
5. Pokazywanie korzyści. (zmiana postaw osób i grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym, wspólna odpowiedzialność za kształtowanie
rzeczywistości, ograniczanie zjawiska marginalizacji społecznej itp.)

Narzędzia wykorzystywane przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kościanie przy wdrażaniu OSL
1. Szkolenia i spotkania robocze pracowników, nakierowane na poszerzenie
wiedzy i sposobów wdrażania modelu OSL.
2. Informowanie i włączanie organów gminy w proces kreowania aktywnej
polityki społecznej:
 bieżące informowanie Burmistrza o działaniach podejmowanych w
ramach metody OSL ( wskazywanie korzyści wynikającej z tej metody),
 organizowanie tematycznych spotkań Komisji Spraw Społecznych,
 przedkładanie informacji na sesji Rady Miejskiej Kościana,
 zapraszanie radnych do udziału w konferencjach i festynach propagujących
integrację i aktywizację społeczną.
3. Inicjowanie kontaktów z różnymi podmiotami życia społecznego w celu:
 diagnozowania i rozwiązywania problemów określonych środowisk,
 zawiązywania partnerstwa lokalnego dla poprawy funkcjonowania gminy,
 organizowania wspólnych wydarzeń społecznych, przy wykorzystaniu ich
potencjału społecznego i materialnego.

Realizacja aktywnej polityki społecznej w Gminie
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie
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Rodzaj działań
Podpisanie listu
intencyjnego z
Powiatowym Urzędem
Pracy w Kościanie.
Projekt systemowy
pn.”Aktywność,
Integracja, Praca,
Niezależność”

Cele i zakres działania
Współpraca w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego i
osiągnięcie samodzielności ekonomicznej.
Reintegracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych,
nakierowana na:
1) zwiększenie wiedzy i umiejętności w
zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
2) podniesienie kwalifikacji zawodowych,
3) poprawę funkcjonowania uczestników w
środowisku społecznym, rodzinnym i
zawodowym.

Otwarcie Klubu Integracji 1. Udzielanie pomocy w:
Społecznej.
1) odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej
2) w powrocie do pełnienia określonych ról
społecznych,
3) integrowaniu osób o podobnych trudnościach i
problemach życiowych.
2. W konsekwencji przewidziane jest podejmowanie
wspólnych inicjatyw i aktywizacja zawodowa,
nakierowana także na elementy ekonomii
społecznej.
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POZYTYWNE EFEKTY WDRAŻANIA MODELU
ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościnie
1. Wzrost wiedzy w społeczności lokalnej o zadaniach i działaniach
podejmowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.
2. Nawiązanie kontaktów formalnych i nieformalnych między różnymi
grupami i środowiskami (budowanie więzi społecznych).
3. Otwartość na problemy środowiska i gotowość do uczestniczenia w ich
rozwiązywaniu.
4. Nabranie wiary we własne możliwości i przekonanie, że „coś może
zależeć ode mnie” (łagodzenie postaw roszczeniowych).

5. Zmiana wizerunku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z instytucji
o charakterze interwencyjnym na prężnego kreatora lokalnej polityki
społecznej.

6. Pozytywny odbiór działań Ośrodka przez władze gminy.
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www.ops.koscian.pl
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