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Gdzie jesteśmy…. 

 

 

• 1990-ustawa o pomocy społecznej – nowa po 67 
latach 

• Praca w OPS/GOPS/MOPS/MGOPS 

• wymogi ustawowe dotyczące wykształcenia 

• Projekty unijne 



Gdzie jesteśmy……… 
system osłonowy 

• Pomoc finansowa - zasiłki 

• Rozbudowana biurokracja 

• Duża ilość rodzin objętych pomocą 

• Większe oczekiwania decydentów 

• Rozbudowany system sprawozdawczy 

• „gaszenie pożarów” 



Rozpoczyna się zmiana…. 
narzędzia aktywizujące 

• narzędzia do pracy z klientem-kontrakty, wywiady, 
indywidualne ścieżki rozwoju itp. 

• narzędzia do pracy z grupą-Konferencje grup 
rodzinnych, grupy samopomocowe, wsparcia, 
zespoły interdyscyplinarne itp. 

• narzędzia do pracy ze społecznością lokalną- model 
CAL, wolontariat, PAL , partnerstwa itp. 



Gdzie będziemy… 
powinniśmy być…  

 

 

„Tworzenie i rozwijanie standardów usług 
pomocy i integracji społecznej”-projekt  1.18  

systemowy MPiPS 



Projekt 1.18 - Tworzenie i rozwijanie 

standardów jakości usług instytucji pomocy 

i integracji społecznej (2009 – 2014). 
 

Projekt zainicjowany przez Departament Pomocy  

i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej realizowany jest przez partnerstwo 

publiczno-społeczne.  

Liderem (a także beneficjentem projektu)  jest Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich.  
 
 



ZADANIE 3:  
Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej  

i funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w zakresie: 

animacji, mediacji, lokalnej polityki społecznej  

/realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych/.  
 
 

 

CEL ZADANIA 3: 
Opracowanie innowacyjnego standardu organizowania 

społeczności lokalnej / środowiskowej pracy socjalnej. 



ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ/ŚRODOWISKOWA PRACA SOCJALNA 

„Jest działalnością, mającą na celu 
wspomaganie rozwoju całego 
środowiska i tworzących je ludzi, 
m.in. poprzez wspieranie 
społecznej aktywności, 
upowszechnianie pożądanych 
wzorów zaspokajania potrzeb i 
stosunków społecznych, oddolne 
organizowanie inicjatyw 
samopomocowych itp.” (Barbara 
Szatur – Jaworska).  



ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ/ 
ŚRODOWISKOWA METODA PRACY SOCJALNEJ 
 
– metoda o charakterze strategicznym,  
ponieważ jest związana z oddziaływaniem na środowisko, w 
którym toczy się życie osób, rodzin oraz grup i ma na celu 
poprawę jego jakości.  
Rola, jaką środowisko lokalne odgrywa w życiu każdego 
człowieka wskazuje na to, że niemożliwa jest skuteczna i 
efektywna pomoc osobom lub rodzinom bez jego 
przetwarzania, celem stworzenia optymalnych warunków 
sprzyjających samorealizacji oraz rozwojowi osób, rodzin i grup.  
 



TWORZENIE PROGRAMÓW DZIAŁANIA  

W OPARCIU O BEZPOŚREDNIE  

DOŚWIADCZENIA I POTRZEBY LUDZI 

MIESZKAJĄCYCH NA DANYM TERENIE 

ODKRYWANIE I MOBILIZOWANIE 

WARTOŚCI, MOŻLIWOŚCI ORAZ 

NIEWYKORZYSTYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI 

OSÓB, GRUP; TWORZENIE SYTUACJI 

WZAJEMNEGO UCZENIA SIĘ  

PODKREŚLANIE ZNACZENIA WSPÓLNEGO 

DZIAŁANIA JAKO NAJBARDZIEJ 

DYNAMICZNEGO I TWÓRCZEGO 

ELEMENTU UMOŻLIWIAJĄCEGO  

ROZWÓJ OSOBISTY I SPOŁECZNY  

WSPIERANIE I UMOŻLIWIANIE LUDZIOM 

SPRAWOWANIA CORAZ WIĘKSZEJ 

KONTROLI NAD WŁASNYM ŻYCIEM  

ORAZ UCZESTNICZENIE W PODEJMOWANIU 

DECYZJI, KTÓRE ICH DOTYCZĄ 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA OSL 



Odbudowywanie lub tworzenie więzi 
wspólnotowych oraz poczucia przynależności do 
danego miejsca. 
Zmiana układu sił na danym terenie oraz 
wyrównywanie szans, poprzez wspieranie i 
wzmacnianie grup/społeczności  znajdujących się w 
najtrudniejszym położeniu – zagrożonych 
społecznym wykluczeniem.  
 
Wzmacnianie poczucia solidarności społecznej 
(zarówno w znaczeniu solidarności sąsiedzkiej, 
polegającej na pomocy wzajemnej, jak 
i solidarności opartej na świadomości wspólnoty losu 
i sytuacji).  
 
Celem ostatecznym jest powstanie wspólnoty, w 
której przełamana jest izolacja i osamotnienie, 
odtworzone są więzi emocjonalne, międzyludzkie 
oraz sieci znajomości przedmiotowych.   
 

PODSTAWOWE CELE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ  



ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

• To długofalowy proces, ukierunkowany na wzmacnianie 
mieszkańców oraz tworzenie sieci współpracy lokalnych struktur, 
celem przygotowania ich do wspierania rozwoju danej 
społeczności, jej zdolności do rozwiązywania problemów, 
tworzenia środowiska zmiany  oraz budowania potencjału 
zarówno całej społeczności, jak i grup wchodzących w jej skład.   

 

• Proces jest uruchamiany przez organizatora społeczności 
lokalnej, który wspiera go do momentu  powstania takich 
struktur, które przejmą jego funkcję i zapewnią samostanowienie 
tej społeczności  w myśl zasady: od pomocy do samopomocy. 



ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

• To praca z ludźmi i przez ludzi, a nie dla ludzi,  od 
bierności do partycypacji.  

• Zmiana w społeczności lokalnej może być bowiem 
wypracowywana tylko przez samych mieszkańców,  
poprzez ich zaangażowanie w proces zmiany, w 
proces kreowanie życia własnego oraz życia swojej 
społeczności.  

 



ORGANIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ TO ZAMIERZONE ORAZ 
PLANOWE DZIAŁANIE PROWADZONE WG OKREŚLONEGO 

SCHEMATU: 

DIAGNOZA ŚRODOWISKA  

WYBÓR PODMIOTU DZIAŁANIA ORAZ ROZPOZNANIE JEGO PROBLEMÓW 
I POTENCJAŁU  

POZNAWANIE LUDZI/POSZUKIWANIE SOJUSZNIKÓW  

TWORZENIE PLANU I STRUKTURY DZIAŁANIA 

REALIZACJA ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ  

MONITOROWANIE I OCENA EFEKTYWNOŚCI REALIZOWANYCH 
DZIAŁAŃ 



NARZĘDZIA OSL 

NARZĘDZIA GŁÓWNE (OSIOWE) NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE  

PRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ TERYTORIALNĄ: 
•społeczności lokalne zagrożone społecznym 

wykluczeniem, do których można zaliczyć np.: 
społeczności blokowisk, czy też terenów 

poprzemysłowych,  
• społeczności/miejsca problemowe,  

w których występuje kumulacja wielu problemów, 
np.: bloki socjalne, tereny popegeerowskie, 

 

Partnerstwo lokalne 

Wolontariat  

PRACA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ KATEGORIALNĄ  
Odnoszącą się do konkretnych społeczności (grup) 

kategorialnych, zagrożone społecznym 
wykluczeniem, wymagających specyficznego 

wsparcia np. dzieci, młodzież, samotne matki, 
seniorzy, niepełnosprawni, bezrobotni. 

Kampanie i wydarzenia społeczne 

Rzecznictwo i informacja 
obywatelska  



OSL to nie tylko zespół działań naprawczych, ukierunkowanych na ograniczenie 

problemu wykluczenia społecznego poprzez działania aktywizująco-integrujące, 

ale także zespół działań „wyprzedzających” o charakterze prewencyjnym, 

profilaktycznym i edukacyjnym (edukacja nieformalna).  Ich celem jest 

wzmacnianie odporności jednostek, rodzin, grup i całych społeczności na wpływy 

czynników dezintegrujących czy spychających na margines życia społecznego. 



PODSTAWOWE KOMPONENTY OSL 

DIAGNOZA: rozpoznanie, czyli  
zbieranie niezbędnych informacji oraz 

ich rozumowe opracowanie. Ma  na celu 
poznanie przyczyn  i  przejawów 

badanego zjawiska oraz  potencjału 
badanych podmiotów – podstawy 

zmiany. 

AKTYWIZACJA: wzmaganie 
aktywności, uaktywniania (się), 

pobudzanie do działania, 
ożywianie.  

INTEGRACJA : proces tworzenia, 

scalanie całości z mniejszych części 
elementów. 

Integracja społeczna to proces 
formowania się zwartej społeczności 

/połączonej więzią stosunków 
nieantagonistycznych/ z określonej 

zbiorowości społecznej.  

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA 
/lokalna/ to proces realizowany w 

środowisku, ze środowiskiem, przez 
środowisko i dla środowiska, przy 

udziale zewnętrznego, profesjonalnego 
wsparcia. Ma na celu odnajdowanie, 
ocenianie oraz rozwijanie lokalnych 

zasobów społeczno – kulturowych i tą 
drogą kształtowanie solidarności i 

tożsamości lokalnej. 



V ZPS 

•       Łęczycka 26 

• E    Elbląg 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





STANDARD ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ/ ŚRODOWISKOWEJ PRACY SOCJALNEJ 

•  zorientowany jest na aktywizujące wsparcie grup 
społecznych oraz społeczności lokalnych zagrożonych 
marginalizacją i wykluczeniem społecznym,  

• zakłada wykorzystanie trzech nowych ról 
zawodowych pracowników socjalnych: animatora, 
mediatora i lokalnego polityka społecznego, 

• zakłada wypracowanie propozycje do aktów 
prawnych pomocy społecznej. 

 



PRACOWNIK SOCJALNY - ORGANIZATOR SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ  

Animator społeczny 
Rola/zadania 

zorientowane na 
mobilizowanie 

członków społeczności 
i łącznie ich w grupy.   

 

Organizator sieci 
społecznych  

Rola/zadania zorientowane 
na tworzenie sieci  

współpracy, budowanie 
lokalnych partnerstw, 

mediowanie oraz 
pośredniczenie. 

Lokalny polityk 
społeczny  

Rola/zadania 
zorientowane na 

planowanie społeczne, 
uczestniczenie  

w procesie tworzenia  
i wdrażania lokalnej 
polityki społecznej.  



Praca organizatora wiąże się z realizacją wielu 

niezwykle praco i czasochłonnych działań, związanych 

m.in.: z diagnozowaniem, planowaniem, motywowaniem 

oraz podtrzymywaniem zaangażowania, budowaniem 

sieci współpracy, realizacją planowanych działań oraz 

ewaluacją zarówno poszczególnych działań, jak i całego 

procesu (badanie dowodów zmiany społecznej).  

Łączenie tych zadań z innymi w znaczny sposób utrudni 

lub wręcz uniemożliwi profesjonalne wdrażanie OSL.  



Profesjonalne wdrażanie OSL wymaga wyodrębnienia odpowiedniej 

struktury  organizacyjnej, zajmującej się organizowaniem 

społeczności lokalnej, która to  metoda pracy powinna, obok pracy 

z rodziną, stanowić podstawę działań nowoczesnego ośrodka 

pomocy społecznej.  

 

W dużych miastach taką strukturą powinien być zespół lub dział 

OSL, skupiający  organizatorów społeczności lokalnej oraz inne 

podmioty, których działania są ukierunkowane na  społeczności 

lokalne, np.: kluby seniora, samopomocy, świetlice środowiskowe. 

Powołanie struktury zajmującej się OSL umożliwi koordynowanie 

działań  oraz wprowadzanie planowych, systemowych rozwiązań 

ukierunkowanych na budowanie zintegrowanych wspólnot.  

 

 





PROFESJONALNE PODEJŚCIE DO OSL WYMAGA ZMIAN W DOKUMENTACH, 
REGULUJĄCYCH FUNKCJONOWANIE OŚRODKA ORAZ OKREŚLAJĄCYCH KIERUNKI 

ROZWOJU AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ W GMINIE  



Zmiany w OPS Wejherowo 
Utworzenie Działu Pomocy Instytucjonalnej. 

MOPS Wejherowo 



Miejscem codziennej pracy organizatorów powinny być 
rejonowe struktury ośrodka, w obrębie działania 
których zlokalizowane są społeczności zagrożone 
społecznym wykluczeniem.  

Takie rozwiązanie: 

• ułatwi stały kontakt ze społecznością (pozwoli na to co 
zalecała Helena Radlińska, czyli na „wżywanie się w 
nią”), 

• umożliwi współdziałanie z pracownikami socjalnymi 
pracującymi w terenie, co wpłynie na jakość pracy obu 
stron, poprzez wzajemne uzupełnianie działań 
ukierunkowanych bezpośrednio na rodzinę oraz jej 
bliższe i dalsze otoczenie.  

 



KIERUNKI DZIAŁAŃ MODERNIZACYJNYCH:  
ZMIANY INSTYTUCJONALNE  

Ośrodek pomocy społecznej powinien przekształcać się 
w instytucję animacyjną (inspirującą, mobilizującą, 
aktywizującą, łączącą) i zmierzać do roli centrum 
„społecznościowego” żywo reagującego na otaczającą 
rzeczywistość, kreującego lokalną politykę rozwiązywania 
problemów społecznych. 



KIERUNKI DZIAŁAŃ MODERNIZACYJNYCH  
W ZAKRESIE PRAWA 

Wypracowanie przepisów i regulacji wspierających 
rozwój organizowania społeczności lokalnej 
/środowiskowej pracy socjalnej. 

Nadanie rangi tej metodzie pracy oraz  wprowadzenie jej 
do systemu pomocy  i integracji społecznej.  

 



KORZYŚCI Z WDRAŻANIA OSL 
DLA MIESZKAŃCÓW  

• Zwiększanie poziomu samooceny, wiary w siebie oraz poczucia własnej 
siły i możliwości (coś ode mnie zależy).   

• Wzrost poczucia wpływu na podejmowanie decyzji w sprawach, które 
ich dotyczą.  

• Poprawa poziomu jakości życia, poprzez rozwiązanie lub złagodzenie 
istniejących problemów. 

• Nabycie nowych umiejętności społecznych oraz praktycznych 
w zakresie rozwiązywania problemów/radzenia sobie z trudnościami.  

• Zmiana dotychczasowych wzorców zachowań: od biernych do 
aktywnych, od destrukcyjnych do pozytywnych.  

• Zwiększenie szans rozwojowych.  

• Wzrost poczucia tożsamości ze swoim miejscem zamieszkania.  



KORZYŚCI Z WDRAŻANIA OSL 
DLA OŚRODKA 

• Rozszerzenie zakresu świadczonych usług oraz prowadzenie 
świadomego procesu zarządzania zmianą. 

• Poprawa jakości, efektywności oraz skuteczności 
podejmowanych działań wobec osób, rodzin i grup.  

• Poprawa wizerunku Ośrodka i wzrost poziomu zaufania do niego. 

• Ułatwienie pracy poprzez podejmowanie wspólnych działań 
z lokalnymi partnerami oraz w związku ze zwiększeniem 
aktywności osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych. 

• Zwiększenie poziomu satysfakcji z pracy u pracowników 
socjalnych oraz podniesienie ich prestiżu. Zapobieganie 
wypaleniu zawodowemu.  

 



KORZYŚCI Z WDRAŻANIA OSL 
DLA GMINY I JEJ ROZWOJU 

• Zmniejszenie poziomu zjawiska społecznego wykluczenie oraz 
wyrównywanie szans, poprzez włączanie w życie społeczne 
grup/społeczności marginalizowanych.  

• Zwiększenia zaangażowania mieszkańców oraz ich odpowiedzialności 
nie tylko za własne sprawy, ale również za sprawy swojej społeczności 
i miasta. Wzrost udziału mieszkańców w świadomym kształtowaniu 
lokalnej rzeczywistości.  

• Lepsze wykorzystanie potencjału osób, grup i społeczności lokalnych 
oraz lokalnych zasobów instytucjonalnych.  

• Wzrost poziomu zaufania do instytucji publicznych oraz kapitału 
społecznego.  

• Wzrost poczucia tożsamości mieszkańców ze swoją społecznością, 
miastem. 



Kładzie nacisk na konieczność wspierania integracji społecznej, zapobieganie ryzyku 

wykluczenia poprzez  rozwijanie potencjału społeczeństwa opartego na wiedzy i nowych 

technologiach informacyjnych  i komunikacyjnych, zwracając uwagę na to, aby nikt nie 

został wykluczony. 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 – 2015  

Budowa zintegrowanej wspólnoty i jej bezpieczeństwa, w tym zakresie będą promowane 

instrumenty aktywnej integracji, kontrakty socjalne, rozwój instytucji zatrudnienia 

socjalnego, itp.; aktywizacja środowisk lokalnych, zarówno budowanie publicznych służb 

społecznych, jak i rozwój sektora organizacji pozarządowych/. 

STRATEGIA POLITYKI SPOŁECZNEJ  NA LATA 2007 – 2013 

Priorytet 5 Aktywizacja i mobilizacja partnerów lokalnych to konieczny warunek rozwoju 

oraz kształtowaniu ładu społecznego sprzyjającego budowaniu sprawiedliwej struktury 

społecznej. Jej dynamika zależy od ludzkich motywacji, postaw i zachowań społecznych. 

Od profesjonalnych służb społecznych, poprzez system kształcenia,  i od światłych 

obywateli, poprzez system poradnictwa obywatelskiego, w dużej mierze będzie zależał 

kształt strategii rozwoju na poziomie lokalnym i krajowym/.    
 

 

 

 

       
NARODOWA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA POLSKI  



USTAWA Z DNIA 12 MARCA 2004 ROKU O POMOCY SPOŁECZNEJ  określa, że  

– zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie niekorzystnym sytuacjom, 
przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia 
osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, 

– pomoc społeczna polega m.in. na świadczeniu pracy socjalnej oraz realizacji 
zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijaniu 
nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych 
potrzeb,  

– do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy m.in.: opracowywanie 
i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest 
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

– praca socjalna może być prowadzona na rzecz osób i rodzin w celu 
rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz 
społeczności lokalnej w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań 
instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb jej członków. 

 

       
OBOWIĄZUJĄCE USTAWY  



USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU 
PUBLICZNEGO  I O WOLONTARIACIE  

/stworzyła ramy do współpracy administracji publicznej z organizacjami 
pozarządowymi oraz umożliwiała pracę z i poprzez wolontariuszy/.  

USTAWA Z DNIA 13 CZERWCA 2003 ROKU O ZATRUDNIENIU SOCJALNYM  

/umożliwia zarówno samorządom terytorialnym, jak i organizacjom 
pozarządowym organizowania i prowadzenia klubów i centrów integracji 
społecznej oraz zatrudnienia wspieranego/.   

USTAWA Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 ROKU O PROMOCJI ZATRUDNIENIA          
I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY  

/prace społecznie użyteczne, współpraca z jednostkami pomocy 
społecznej/.  

USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2006 ROKU O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH  

/określa zasady tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych/.  

       



Dziękuję za uwagę 



Paweł Jordan 
Lider ds. edukacji 

Centrum Wspierania 

Aktywności Lokalnej CAL 
Ul. Podwale 13 
00-252 Warszawa 
+48 22 636 92 00 
pawelj@boris.org.pl 
www.cal.org.pl 


