
Tworzenie i rozwijanie standardów usług 
pomocy i integracji społecznej 

Założenia projektowe- stan 
wdrażania Organizowania 
Społeczności Lokalnej - OSL 

 
 

Magdalena Popłońska-Kowalska, Stowarzyszenie CAL 

 
 

Konferencja „Organizowanie społeczności lokalnej – usługa na rzecz aktywnej integracji” 
26-28 listopada 2012 



Założenia projektowe 

 

 

Pracownik 
socjalny 

OPS GMINA PRAWO 



FAZY  PROJEKTU 

• Faza diagnozy 

• Faza modelu 

• Faza edukacyjno-informacyjna 

• Faza pilotażu 

• Faza wniosków i rekomendacji 

• Faza upowszechniania 

 



Pracownik socjalny 

• Animator: role/zadania zorientowane na 
mobilizowanie członków społeczności i łączenie ich w 
grupy  

• Organizator sieci społecznych:  role/zadania 
zorientowane na networking (łączenie, sieci 
współpracy, partnerstwa, mediowanie problemów 
społeczności)   

• Polityk lokalny : role/zadania zorientowane na 
planowanie społeczne/ rozwój usług jako 
prerogatywa  władzy lokalnej 

 



OPS 

• nie może pełnić roli „urzędu”, a powinien stać się 
instytucją animacyjną (inspirującą, mobilizującą, 
aktywizującą, łączącą)  

• zmierza do roli centrum „społecznościowego” żywo 
reagującego na otaczającą rzeczywistość, staje się 
ośrodkiem kreującym lokalną politykę rozwiązywania 
problemów społecznych.   

• Kluczowa rola OPS jako instytucji we wdrażaniu 
organizowania społeczności lokalnych.  Perspektywa 
strategiczna. 

 





GMINA 

• Ujednolicenie   bądź   wprowadzenie spójnych 
zapisów w dokumentach strategicznych gminy 

• GSRPS-organizowanie społeczności lokalnej, jako podstawowa forma 

działań mających na celu zwalczanie oraz zapobieganie społecznemu 
wykluczeniu, które jest podstawową barierą integracji i postępu 
społecznego.  

• Konkretyzacja celów i zadań związanych z 
wdrażaniem lokalnej polityki społecznej powinna 
znaleźć odzwierciedlenie w lokalnych programach, 
ukierunkowanych na poszczególne grupy lub 
problemy, np.: programie aktywności lokalnej, 
wspierania rodzin, osób niepełnosprawnych, itp.  

 



PRAWO 

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

• Nadanie rangi i wprowadzenie do systemu 
pomocy i integracji społecznej  

 



PILOTAŻ 

2 letni , bezpłatny cykl edukacyjno-wsparciowy  
w okresie marzec 2011  listopad 2012, którego 
celem było przetestowanie standardu 
środowiskowej pracy socjalnej/ organizowania 
społeczności lokalnej przez pracowników  
Ośrodków Pomocy Społecznej 



4 GRUPY EDUKACYJNE 

•  duże miasta-powyżej 100 tys. mieszkańców  

     21 osób / 1 - 3 osoby z ośrodka/ 

•  średnie miasta- 25-100 tys . mieszkańców 

     20 osób / 1 - 2 osoby z ośrodka/ 

•  małe miasta i wsie – do 25  tys . mieszkańców 

     20 osób / 1 - 2 osoby z ośrodka/ 

•  edukatorzy- 21 osób 



Edukacja i 
wsparcie 

OPS 

Organizator 
społeczności 

lokalnej 

Społeczność 
lokalna 



EDUKACJA ZAANGAŻOWANA  

WSPÓLNOTA - rozumienia i działania: 

• „uczniów” i „nauczycieli”  
(wspólnota w wartościach) 

• Uczenie przez dialog i doświadczanie  
(edukacja bankowa vs. edukacja wyzwalająca) 

• Stosowanie wiedzy w praktyce 
(edukacja w działaniu) 

• Perspektywa długofalowego procesu zmiany  

 

 





„Duże znaczenie ma zwiększanie wiedzy i umiejętności 
pracowników- animatorów, poprzez ciągły proces uczenia 
się i zdobywania nowych doświadczeń, ale też system 
motywacyjny, który w znaczący sposób wspiera 
pracowników.” 

„Proces ewaluacji, jest ważnym elementem  poszukiwania 
dowodów zmiany.  Badania wymiarów empowermentu 
społeczności, to kolejny znaczący etap w pracy OSL 
stanowiący dowód, że nasza praca przynosi rezultaty, a w 
społeczności wzrasta poczucie „sprawstwa”. 

„Proces zmian w środowisku lokalnym jest długotrwały. 
Społeczność budzi się trudno – jest to proces powolny i 
wymagający dużego nakładu pracy i wiedzy….” 

 

 





PERSPEKTYWA UCZESTNIKA 
PROJEKTU I INSTYTUCJI 

• Uczestnik projektu zobowiązał  się do 
uczestnictwa we wszystkich zjazdach (możliwa 
nieobecność 3 dni)  

• Realizowania zadań domowych zgodnie z 
kolejnymi sesjami szkoleniowymi 

• Współpracy z opiekunem, superwizorem i 
mentorem 

 





ORGANIZATORZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ EDUKATORZY 
INSTYTUCJA PRZYSTĘPUJĄCA DO PROJEKTU ZOBOWIĄZAŁA  SIĘ 

DO: 

• Delegowania pracownika/czki na cyklu szkoleniowy trwający w okresie 
marzec 2011 – listopad 2012: obejmujący dziesięć 3-dniowych sesji 
szkoleniowych, wyjazd studyjny do Wielkiej Brytanii, dwukrotne 
uczestnictwo w Forum Aktywności Lokalnych. 

•  Współpracy z mentorem w związku z realizacją działań w środowisku i 
superwizorem w zakresie analizy wdrażania modelu  

•  Stwarzania warunków pracownikowi socjalnemu uczestniczącemu w 
szkoleniach do realizacji zadań i wspieranie go w tym zakresie. 

•  Wdrażania modelu  organizowania społeczności lokalnej zgodnie z 
zaakceptowanym przez MPiPS modelem. 

• Uczestnik szkolenia- edukator , wykorzystując wiedzę zdobytą na 
szkoleniach, wspiera edukacyjnie i mentorsko wdrażanie modelu 
organizowania społeczności lokalnej zgodnej z zaakceptowanym przez 
MPiPS modelem. 

 

 





EDUKACJA W DZIAŁANIU 

System prac domowych:  

• mapa zasobów i potrzeb,  

• tworzenia lokalnego partnerstwa,  

• praca w środowisku trudnym (bloki socjalne itp.), 

• praca z grupami osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem,  

• zastosowanie narzędzi: projekt socjalny, program 
aktywności lokalnej. 

 





• Badania mieszkańców, 

• Pogłębione wywiady z osobami zaangażowanymi w życie 
społeczności i programy aktywizujące, 

• Formularze pozyskiwania informacji zwrotnych od osób  
zaangażowanych w konkretne aspekty pracy, 

• Wywiady grupowe (tzw. grupy fokusowe),w których 
uczestniczą osoby o podobnym profilu, sytuacji czy pozycji w 
społeczności, 

• Dziennik własnego zaangażowania prowadzony przez  
uczestników projektu 

• Raporty prasowe i zdjęcia z kluczowych wydarzeń, 

• Studia przypadku, 

• Przegląd spotkań z osobami biorącymi udział w programie 
OSL. 

 









TROCHĘ LICZB  

846,5  godzin wsparcia superwizora 

3036,5 godzin wsparcia mentora 

200 h szkoleniowych  

Wizyta w UK dla 4 grup  





STAN  WDRAŻANIA-AGENDA 

1. OSL- zgodnie z zakceptowanym przez MPiPS 
Modelem  

2. Dokumentacja   

        - statut 

        - regulaminy 

        -  zakresy obowiązków 

        - struktura 

        - GSRPS i inne dokumenty strategiczne gminy 



I: OSL ZGODNIE Z ZAAKCEPTOWANYM 
PRZEZ MPIPS MODELEM  

• Realizacja w  90 %  

 

 

 



Trudności w fazie pilotażu 

DLA UCZESTNIKÓW  

Nowe widzenie pracy socjalnej - od pracy z jednostką do pracy 
w społeczności.  Nowe podejście - kontakt z wieloma różnymi 
osobami, stanowiskami, poglądami.  Spotkania, wystąpienia 
publiczne, budowanie relacji i procesu, lęk przed nieznanym. 

W INSTYTUCJI 

Co to jest osl?, co ze sobą niesie?, niezrozumienie, a  czasem 
podejrzliwość. Konieczność wypracowania nowej struktury, 

dodatkowy wysiłek. 

W SPOŁECZNOŚCI 

Brak natychmiastowych rezultatów, długofalowe budowanie 
zaufania, zróżnicowane interesy (zakłócenie status quo), duża 
liczba biernych, wątpiących, kibicujących klęsce ludzi (polska 

kultura „narzekactwa”) 



II:DOKUMENTACJA-STATUT 

• 46,2 %- 24 Ośrodki zmieniły statut 

Pozostałe Ośrodki m.in; 

-pozostawiły istniejące statuty  z uwagi na fakt  
zgodności istniejących zapisów  z OSL 

- Jeden OPS nie wprowadził zmian i nie ma  
także zapisów z zakresu OSL 

 



REGULAMIN 

• 75 %-  39  Ośrodków zmieniło regulamin 

• Pozostałe Ośrodki m.in: 

-istnieją już zapisy i nie ma potrzeby ich wprowadzania 

- Trudności wewnętrzne ośrodka 

-  Oczekiwanie na wytyczne z „góry” 



ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

• 84,5%- 46   Ośrodki 

• Pozostałe Ośrodki m.in: 

-oczekiwanie na decyzje kierowników struktur 
terenowych 

-brak decyzji co do wyboru pracownika, który miałby 
realizować zadania OSL 

 



STRUKTURA 

• 55,8 %- 29  Ośrodków 

• Pozostałe Ośrodki: 

-prace nad koncepcją  

-brak  decyzji 

-wewnętrzne zmiany w instytucji 



ZAPISY W GSRPS I DOKUMENTACJI 
STRATEGICZNEJ GMINY 

• 82,7 %   43 Ośrodki 

 pozostałe Ośrodki nie podjęły działań w kierunku 
dokonania zmian w dokumentach strategicznych gminy 

 



KORZYŚCI Z WDRAŻANIA OSL SŁOWAMI 
UCZESTNIKÓW 

„Rodzina nie może funkcjonować w oderwaniu od społeczności lokalnej. 
Wyzwanie - zainteresowanie największej liczby przedstawicieli społeczności 
tworzeniem nowej strategii i dokumentów - to dokumenty dla nich i o nich”.  

„Proces wdrażania OSL wymaga wprowadzenia zmian organizacyjnych, ale 
przede wszystkim - zmiany sposobu myślenia zarówno środowiska, jak 
również pracowników.  Poszukiwanie nowych, innowacyjnych metod 
rozwiązywania problemów jest konieczne. Dlatego wydaje się, że model OSL 
znakomicie wpisuje się  w  te potrzeby i należy go wprowadzać, rozwijać i 
doskonalić.”  

„Idealnie byłoby gdyby zmiany systemowe przewidywały obowiązkowo w 
każdej gminie wyodrębnienie obok pracowników socjalnych stanowisko OSL” 



„Mimo pojawiających się obaw o powodzenie metody OSL, o jej postrzeganie 
przez władze samorządowe i mieszkańców, niepewność co do zasobów 
finansowych na kolejne działania środowiskowe czy też analizując aktualne 
obciążenie pracowników socjalnych  uważamy, że rozpoczęty proces wdrażania 
OSL należy kontynuować” 

„Jak się okazało przeprowadzona przez Organizatorów dogłębna i całościowa  
diagnoza problemów, dobór odpowiednich metod pracy ze społecznością 
traktowaną na partnerskim poziomie przyniosła zaskakujące rezultaty i zmiany 
w samej społeczności wydobywając jej potencjał.”   

„Model OSL jest możliwy do wdrożenia, jeśli spotka się z wystarczającym 
zainteresowaniem wśród pracowników socjalnych. Dlatego duży nacisk należy 
nałożyć na przekonaniu pozostałych pracowników socjalnych do wdrażania 
metody organizowania społeczności lokalnej” 

„OSL stwarza doskonałą szanse dla OPS na  realizowanie działań 
środowiskowych wzmacniających mieszkańców, jednocześnie podnosi rangę 
pracy ośrodka w gminie” 



Kluczowe wnioski z fazy pilotażu 
• Aby zaistniało organizowanie społeczności lokalnej musi zostać 

zintegrowane w strukturę ops.  

• Musi zaistnieć nowa specjalizacja pracownika socjalnego jako organizatora 
społeczności lokalnej. 

• Ważna jest edukacja innych pracowników socjalnych nt. osl – współpraca 
mikro i makro pracy socjalnej. 

• Konieczność stałej refleksji i zbierania dowodów zmiany osl w kierunku 
wymiarów empowermentu. 

• Ważna rola edukacji. Model długofalowej edukacji i wsparcia - pozwalający 
na realne wdrożenie osl w społeczności i ops (nie incydenty szkoleniowe) 

• Klarowne „wprost” przepisy prawne dotyczące osl.  Te same przywileje 
(np. dodatek). 

• Tworzenie środowiska wsparcia/forum dla oslowców jako nowej profesji 
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