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   Zmiana w instytucji : 
• Zmiany organizacyjne: wyodrębnienie działu lub 

zespołu pracowników zajmujących się OSL; 

• Praca z ludźmi i przez ludzi; 

• Partycypacja; 

• Przejście od perspektywy klienta do perspektywy 
partnera; 

• Otwartość na każdego mieszkańca, nie tylko tego 
korzystającego ze świadczeń MOPS; 

• Od pomocy do samopomocy. 

 

 

 



Pracownik socjalny w funkcji organizatora społeczności 
lokalnej przestaje być urzędnikiem, a zaczyna 
funkcjonować jako sprzymierzeniec społeczności, a nie 
dostawca określonych dóbr czy kontroler zachowań 
mieszkańców.  
 

Pracownik socjalny – organizator społeczności  
          lokalnej: 

• animator, 
• organizator sieci społecznych,  
• lokalny polityk. 
 
 
 

Zmiana roli pracownika socjalnego: 



Razem możemy więcej 

Pomoc Społeczna  

obecnie  

Pomoc Społeczna  
po zmianach 



       Zmiana w społeczności lokalnej: 

 

• Społeczność potrafi się sama zorganizować; 

• Społeczność ma poczucie wpływu na swoją sytuację; 

• Społeczność potrafi korzystać z istniejących zasobów w 
środowisku lokalnym oraz z potencjału członków 
społeczności; 

• Społeczność potrafi współpracować  przy realizacji 
wspólnych celów. 



OSL W PRAKTYCE – doświadczenia własne. 

Specyfika obszaru pracy: 
Szopienice to dzielnica Katowic, która na podstawie 
opracowań, analiz i badań opinii społecznej  jest jedną  
z trudniejszych dzielnic ze względu na narastające 
problemy społeczne.  
 

Ok. 17 tys. mieszkańców 



1997 – 2000 DIAGNOZA POTRZEB:  

• Brak w dzielnicy  miejsca, w którym dzieci i młodzież  
   mogłyby spędzać czas wolny; 

 
• Brak pozamaterialnych form pomocy dla rodzin  
   problemowych. Dodatkowe wparcie psychologów    
   i innych specjalistów  było niewystarczające; 

 
• Problemy z nauką wśród dzieci i młodzieży    
   spowodowane brakiem wsparcia ze strony rodziców 
   i trudną sytuacją materialną. Potrzeba pomocy  
   w tym zakresie. 



Środowiskowy Program Przeciwdziałania 
Niedostosowaniu Społecznemu Dzieci i Młodzieży 
„Szansa” – jako odpowiedź na zdiagnozowane 
potrzeby mieszkańców – początek realizacji 2000r. 
 
•  Organizacja bezpłatnej pomocy w nauce dla dzieci 
    i młodzieży  i aktywizacja rodziców; 

•  Zainicjowanie powstania nowych miejsc do spędzania    
    czasu wolnego dla dzieci i młodzieży; 

•  Edukacja, integracja, aktywizacja 

•  Tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań  
    i pasji; 
•  Stworzenie warunków dla rozwoju wolontariatu. 

 
 



CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W SZOPIENICACH. 
Październik 2007r. 

Historia zmiany na osiedlu socjalnym „Bagno”. 
 

152 mieszkańców 

98 mieszkań 

51 zadłużonych mieszkań 

Duża liczba osób pozostających bez pracy, 
nadużywających alkoholu,  ok. 30 rodzin z małymi  
dziećmi. 



Osiedle „Bagno” w 2007r: brudne i zaniedbane.  
 

Mieszkańcy mówią o sobie „Jesteśmy zapomniani przez Boga”. 
Bierna postawa mieszkańców, konflikty, roszczeniowość, brak 

umiejętności  komunikacji  z instytucjami lokalnymi. 



 Osiedle „Bagno” – zdiagnozowane problemy  
i potrzeby: 

 
Brak miejsca zabaw dla dzieci, brudne zaniedbane klatki 
schodowe, nadużywanie przez mieszkańców alkoholu. 

 



Dowody zmiany: 
Mieszkańcy osiedla „Bagno” wzięli sprawy w swoje ręce, 

pozyskali środki i postawili plac zabaw dla dzieci. 



Dowody zmiany: 
Mieszkańcy osiedla „Bagno”  wzięli sprawy w swoje 

ręce, zaczęli dbać o czystość i estetykę osiedla. 



Dowody zmiany: 
Mieszkańcy osiedla „Bagno”  wzięli  sprawy  

w swoje ręce i odnowili klatki schodowe. 



Mieszkańcy samodzielnie organizują różne inicjatywy: 
Sąsiedzki Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Mikołaj, boisko do 

siatkówki, zabawy podwórkowe w czasie wakacji. 
Wykorzystują swoje umiejętności i zasoby oraz  

 współpracują z instytucjami lokalnymi i biznesem.  
Wszystko bez alkoholu. 

 

 Dowody zmiany rok 2012 



 Inicjatywy mieszkańców „Bagna” 



NAJBLIŻSZA PRZYSZŁOŚĆ 
Klub Społecznościowy  na „Bagnie” XI 2012r 

• Mieszkańcy; 
• Hutniczo Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa; 
• Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczności   
  Lokalnej  „Mocni Razem”. 
 



 

Przepis na sukces na osiedlu „Bagno” w 
Szopienicach? 

 
•  Poznanie mieszkańców i ich potrzeb przez OSL,    
    partnerskie relacje z mieszkańcami; 
•  Wyłonienie lidera i wspieranie go na każdym  etapie 
    podejmowanych działań; 

•  Edukacja mieszkańców, aktywizacja i integracja; 

•  Tworzenie sieci współpracy między mieszkańcami  
    a instytucjami; 
•  Stopniowe wycofanie się organizatora; 

•  Badanie dowodów zmiany na każdym etapie pracy. 
 
 
 



 Historia zmiany Marcina: 



 
Kwiecień 2012r. 

 
Marcin lat 22 , niepełnosprawny od urodzenia               
(dziecięce porażenie mózgowe). Od pięciu lat nie 
wychodzi  z domu, nie posiada wózka inwalidzkiego. 
Problemy rodzinne. 
 
Tradycyjne metody działania: 
Umieszczenie Marcina w Domu Pomocy Społecznej. 
 
Nowatorskie metody działania: 
Organizacja wsparcia dla rodziny w środowisku 
lokalnym. 
 
 



 
Lipiec 2012r. 

 
•  Marcin samodzielnie siedzi na wózku inwalidzkim 
•  poddaje się rehabilitacji; 
•  Wychodzi z domu na spacery z rodzicami, ale także  
    samodzielnie  z rówieśnikami; 
•  Uczestniczy aktywnie w życiu społecznym 
•  oczekuje na laptopa; 

•  Marcin ma zapewnione stałe  wsparcie ze strony;  
    wolontariuszy, nawiązał z nimi relacje przyjacielskie 
• Tata Marcina jest wolontariuszem, pomaga w działaniach 
    na rzecz środowiska lokalnego. 
  

 



Co wpłynęło na sukces w sytuacji Marcina? 

• Dobra diagnoza sytuacji Marcina,  głównych   
    problemów i potrzeb rodziny. Zaproponowanie rodzinie  
    nowatorskich form wsparcia; 

 
• Praca na zasobach rodziny, pozytywne wzmocnienia  
    relacje partnerskie; 

 
•  Edukacja, aktywizacja i integracja; 

 
•  Tworzenie sieci współpracy między rodziną; 

     a środowiskiem  lokalnym. 
 
 



Marcin w DPS czy w środowisku lokalnym? 



Zmiana w społecznościach lokalnych jest możliwa 
pod warunkiem, że: 

 
•   Działania są prowadzone w odpowiedzi  na  
      rzeczywiste potrzeby ludzi; 

 
•   Działania są prowadzone długofalowo,  
     a nie od projektu do projektu; 

 
•    We wszystkie prowadzone działania   
      są angażowani mieszkańcy i mają wpływ  
      na ich planowanie.  

 
 



Czy istnieje potrzeba zmiany systemu  
Pomocy Społecznej? 
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