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Charakterystyka osiedla 
„Leopoldowo”   

Dawne koszary ZOMO  
 na przełomie lat 80/90  

zaadoptowane na budynki 
 mieszkalne 

Oddalone od miasta około                              
11 kilometrowym  pasmem lasów   

i zabudowy przemysłowej. 



 Infrastruktura 

Świetlica obejmuje swoim działaniem 
dzieci od 7 do 14 roku życia. Jest to 
grupa licząca ponad 100 dzieci przy 

czym nie wszyscy systematycznie 
uczestniczą w zajęciach. 

Prywatny sklepik   z  podstawowymi  art. 
spożywczymi  i chemicznymi  plus alkohol                
i wyroby tytoniowe. Normą jest sprzedaż              

na „ zeszyt”. 



 Mieszkańcy: 
 to około 540 osób 

84% mieszkańców osiedla objętych jest pomocą MOPR 
wśród nich : 

 Ponad 50 % to dzieci i młodzież do 18 roku życia. W tym około 
50 dzieci w wieku przedszkolnym. 

 48% osoby w wieku produkcyjnym. Głównie są to osoby                   
z wykształceniem podstawowym.  

 Niecałe 2% osoby w wieku poprodukcyjnym 

 



Główne problemy 
 Bardzo duże zużycie alkoholu na osiedlu: 

24,7% osoby zdiagnozowane - uzależnienie od alkoholu 
82% osób nadużywających alkoholu. 

Brak stałego miejsca pracy 

88,5% osób bezrobotnych 

Problemy opiekuńczo wychowawcze - duża ilość rodzin 

    wielodzietnych oraz osób samotnie wychowujących    dzieci . 

Przestępczość wśród młodzieży 

Brak zorganizowanego czasu wolnego dla najmłodszych dzieci jak 

    również dla młodzieży starszej. 

Zdewastowane i brudne klatki schodowe, łazienki i ubikacje. 

 
 



 
 
  

 

       

           

            

  

Istotne przeszkody utrudniające  mieszkańcom 
osiedla „Leopoldowo” powrót do 
prawidłowego funkcjonowania: 

 

Bariera psychiczna - związana z utratą nadziei na poprawę 
własnej sytuacji,  obniżeniem samooceny, zniechęceniem 
do działania. 
 
Bariera społeczna -  długotrwałe pozostawanie bez pracy 
powoduje, w połączeniu z ubóstwem, uczucie bezradności               
i alienacji społecznej oraz uzależnienie od wsparcia 
udzielanego w ramach pomocy społecznej.  



Dlaczego OSL ? 

Społeczność lokalna „Osiedla Leopoldowo” 



 
 
  

 

       

           

            

  

Pobudzanie aktywności społecznej. 
spotkania, rozmowy indywidualne,  wydawanie materiałów  



 
 
  

 

       

           

            

  

„Tęczowe osiedle”  

Pięć edycji w latach 2009 - 2011  



 
 
  

 

       

           

            

  

„Tęczowe osiedle”  

Efekty 



 
 
  

 

       

           

            

  

„Wszystko dla marzeń”  
„ Szansa – Aktywizacja Społeczno Zawodowa Młodzieży 

Trudnej na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej”. 



 
 
  

 

       

           

            

  



 
 

  

 

       

           

            

  

      „Wygraj ze słabością” - Grupy wsparcia                        

 z elementami profilaktyki  przeciwalkoholowej. 

„Biblioteka pod Dębem” 

 
 

 



 
 
  

 

       

           

            

  

„Samodzielne Malowanie” 
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Spotkania z mieszkańcami podsumowujące 
dotychczasowe działania – jak było, jak jest 

i do czego zmierzamy? 



 

Wigilie na „Zakręcie” stały się tradycją – 
inicjatorem jest Klub AA „Iskierka” 

 



 
Zajęcia dla maluchów – kontynuacja 

„Biblioteki  pod dębem” 
 



 
Zajęcia dla maluchów – kontynuacja 

„Biblioteki  pod dębem” 
 



Aerobik dla każdego – zajęcia prowadzone 
przez Wolontariuszkę w trzech grupach 

wiekowych 



Comiesięczne spotkania z Przedstawicielami  
Bloków i ich działania  

•Praca związana z utrzymaniem porządku na korytarzach. 
•Przeciwdziałanie aktom wandalizmu i zakłócania porządku. 
•Organizowanie akcji sadzenia drzewek. 
•Organizowanie „Festynu z okazji dnia dziecka”. 
•określanie i rozwiązywanie bieżących problemów 



„Sadzenie drzewek” 



„Festyn z okazji Dnia Dziecka” 



Aktywni mieszkańcy  
 

 

Filia Klubu Integracji Społecznej ( od września 2011r.) i zespół pracowników 
socjalnych 
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Efekty dotychczasowych działań 

• Zostały wymalowane przez mieszkańców wszystkie klatki schodowe                    
i korytarze w starych blokach na terenie osiedla Leopoldowo.  

• Zmniejszył się proces dewastacji odnowionych wspólnych pomieszczeń. 

• Mieszkańcy stanowią zintegrowaną grupę, która pomaga sobie wzajemnie 
i mobilizuje się do działania w sytuacjach trudnych - remont korytarza po 
pożarze, który wybuchł w jednym z mieszkań w grudniu 2009r. jest 
przykładem takich zachowań.  

• Mieszkańcy bloku, który był zaplanowany do projektu w roku 2011  we 
własnym zakresie zakupili farbę i wymalowali korytarz, we wrześniu 2010r.  

• Powstało boisko do plażowej piłki siatkowej. 

• Powstała Filia Klubu Integracji Społecznej na osiedlu. 

• Pozyskano partnerów do stałej współpracy. 



Efekty dotychczasowych działań 

 

• Mieszkańcy sami decydują o problemach jakimi chcą się zająć             
(aerobik, podręczna biblioteczka, zajęcia dla najmłodszych, spotkania 
przedstawicieli bloków, sadzenie drzewek, Dzień Dziecka). 

• Pozyskano 6 wolontariuszy współpracujących z naszym ośrodkiem na stałe, 
(podpisane umowy) oraz  3  kandydatów na wolontariuszy 

• Zwiększa się liczba osób, które chcą nadal aktywnie uczestniczyć w życiu 
osiedla. 

• Klub AA „Iskierka” - grupa finansuje się sama. Kawa, herbata na spotkania 
kupowane są z drobnych dobrowolnych składek. 

• Promowanie działań mieszkańców osiedla ściśle wiąże się  również ze 
zmianą wizerunku pracownika socjalnego, co ma znaczenie przy realizacji 
kolejnych projektów. Łatwiej znaleźć sponsorów i partnerów. Nie jesteśmy 
kojarzeni jedynie   z rozdawaniem pieniędzy. 
 



Społeczność „Leopoldowa”  

w przyszłości 

 

  
 

 

 Konieczne zmiany organizacyjne i wsparcie ze strony MOPR  



Przygotowywane zmiany w regulaminie  
organizacyjnym MOPR Włocławek 

•Wyodrębnienie w strukturach Osiedlowych Sekcji Pomocy 
  Społecznej pracowników socjalnych – organizatorów 
  społeczności lokalnej. 
 
•Powołanie zespołu ds. organizowania społeczności lokalnej  
  w skład, którego wchodzić będą przedstawiciele  
  poszczególnych Sekcji. 
 

•  Poszerzenie zadań pracownika socjalnego w obszarze 
    związanym z OSL. 
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