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RADOMSKO – MIASTO PRZYJAZNE 
ZMIANOM SPOŁECZNYM 

Radomsko to liczące 51 tysięcy mieszkańców miasto 
powiatowe położone w południowej części 
województwa łódzkiego. Radomsko jest dużym 
ośrodkiem przemysłu drzewnego z ponad 125-letnią 
tradycją. Najstarszym i zarazem najbardziej znanym 
zakładem meblowym jest Fameg, obecnie w upadłości. 
W najlepszym okresie Fameg sprzedawał meble na 
wszystkich kontynentach, a meble projektowane 
w Radomsku były hitami na światowych targach 
meblowych. Przez pewien okres firma reklamowała się 
hasłem „Na krzesłach z Radomska siedzi cały świat”.   



Dziś na terenie Radomska i najbliższej okolicy 
zarejestrowanych jest ponad 600 zakładów stolarskich, 
z których większość powstała po 1990 roku. Radomsko 
jest też dużym ośrodkiem przemysłu metalowego, 
maszynowego i szklarskiego. Radomsko leży na szlaku 
komunikacyjnym przy trasie A-1 i posiada duży obszar 
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSEE).  
Radomsko to też „miasto trzech Różewiczów”. Co roku 
w październiku odbywa się tu jedyny w Polsce festiwal 
poświęcony życiu i twórczości zasłużonych dla polskiej 
kultury braci: Janusza, Tadeusza i Stanisława 
Różewiczów. Radomsko słynie też z Festiwalu zalewajki, 
który odbywa się co roku we wrześniu. 





POWODY WDROŻENIA METODY OSL DO 
PRACY SOCJALNEJ OŚRODKA 

Potrzeba zwiększenia efektywności pracy poprzez 
rozszerzenie pracy socjalnej o działania skierowane do 
społeczności lokalnej.  
Metoda OSL dobrze komponuje się z założeniami 
ekonomii społecznej. Już na początku  okazało się, że 
dla mieszkańców jest ważne, że są uczestnikami 
i inicjatorami wydarzeń, które zmieniają na lepsze ich 
samych i otoczenie. 
Nastawienie Ośrodka na podejmowanie  
innowacyjnych działań w celu zmiany wizerunku 
pracownika socjalnego i MOPS 



Dobre praktyki innych ośrodków, też zagranicznych 
pracujących już tą metodą przekonały nas, że OSL  
otwiera szerokie i nowe perspektywy pracownikom 
pomocy społecznej. Zobaczyliśmy potencjał w tej 
metodzie, że w pracy ze społecznością, organizator 
społeczności lokalnej może robić niemalże wszystko. 
Przekonanie, że praca ta da nam nieograniczone 
możliwości, że tutaj jedyną granicą są potrzeby 
i możliwości społeczności. 



WYBÓR ORGANIZATORÓW SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ 

Wdrażanie metody OSL wymagało od Dyrektora 
w pierwszej kolejności dokonania wyboru 
pracowników socjalnych, którzy będą pełnić rolę 
organizatorów społeczności lokalnej. 
Przy wyborze wzięto pod uwagę fakt, że pracownik 
socjalny – organizator społeczności lokalnej ma łączyć 
w sobie trzy role: animatora, organizatora sieci 
społecznych oraz lokalnego polityka społecznego.  
Dokonując wyboru wzięto też pod uwagę 
doświadczenie zawodowe pracowników, ich 
innowacyjność i zaangażowanie w sprawy Ośrodka, 
a także  ich  zgodę na udział w projekcie. 



Tym sposobem pracownicy socjalni Pani Anna 
Kowalczyk i Pan Jacek Pawelec od stycznia 2012 pełnią 
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku 
role organizatorów społeczności lokalnej. 



W tym samym czasie  do Zespołu dołączyła Pani 
Iwona Broszkiewicz – koordynator wolontariatu 
w Ośrodku. Jej rola w zespole to koordynowanie 
działań i wspieranie OSL wolontariatem.  



Wybór okazał się bardzo trafny: Pani Ania i Pan Jacek 
jako organizatorzy i Pani Iwona jako koordynator 
w bardzo szybkim czasie stali się łącznikiem pomiędzy 
mieszkańcami a Ośrodkiem, a także pomiędzy 
mieszkańcami a organizacjami pozarządowymi 
i instytucjami oraz pomiędzy   władzami miasta 
i radnymi miejskimi. 

 



Zespół OSL – do zadań zespołu od początku należy 
przede wszystkim:  
 stymulacja i wspieranie mieszkańców, instytucji oraz 

organizacji w rozwiązywaniu problemów 
społecznych 

 planowanie i organizacja  różnorodnych działań 
i projektów z obywatelami i partnerami. 

 wspieranie inicjatyw mieszkańców, tworzenie 
wzajemnych relacji między nimi oraz nawiązywanie 
współpracy z instytucjami i partnerami. 



PRZYGOTOWANIE EDUKACYJNE 
ORGANIZATORÓW 

Pracownicy socjalni Pani Ania i Pan Jacek mieli okazję 
zdobyć odpowiednia wiedzę i przygotowanie poprzez 
udział w szkoleniach organizowanych w ramach 
projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług 
pomocy i integracji społecznej”. 
Dzięki cyklowi szkoleń pracownicy mieli również 
szansę skorzystać z profesjonalnego wsparcia 
merytorycznego, przedstawiać swoją praktyczną pracę 
w środowisku lokalnym, jak również wymieniać 
doświadczenia, dobre praktyki z innymi pracownikami 
pracującymi metodą OSL.  



Organizatorzy Społeczności Lokalnej po zakończeniu 
szkolenia nadal mogą liczyć na pomoc i wsparcie CAL, 
co zwiększa efektywność pracy, mobilizuje i motywuje 
do działania. Takie wszechstronne przygotowanie do 
roli organizatora społeczności lokalnej stanowi dobry 
grunt do pracy ze społecznościami lokalnymi. 



WYBÓR TERENU DZIAŁANIA 

W ramach wdrażania metody OSL postanowiliśmy 
realizować Program Aktywności Lokalnej. Naszym 
głównym celem było podniesienie poziomu 
aktywności mieszkańców dzielnicy, w których 
występuje największe zagęszczenie problemów 
społecznych. 
Na podstawie obserwacji pracowników socjalnych, 
badań ankietowych uzupełnionych wywiadami 
swobodnymi wyłonił się obraz społeczności, którą 
nazwaliśmy umownie „Trzy podwórka” od trzech ulic, 
które obejmowały obszar działania: Kolejowa, 
Św. Rozalii i Zgoda.  





Organizowanie społeczności lokalnej w jednej 
z najtrudniejszych dzielnic pod względem 
skumulowanych dysfunkcji, problemów i związanego 
z nim bardzo niekorzystnego wizerunku na tle 
pozostałej części Radomska, przełamała pewien 
stereotyp  stygmatyzowania społeczności, która w 
żaden sposób nie rokuje żadnych szans na pozytywne 
zmiany. 



Charakterystyczne dla tej dzielnicy przed wdrożeniem 
OSL było postrzeganie mieszkańców dzielnicy przez 
resztę radomszczan jako osób wykluczonych 
społecznie, zdegradowanych społecznie, a samą 
dzielnicę jako siedlisko demoralizacji i przestępczości. 
Mieszkańcy Radomska nie ukrywali, że przed 
wdrożeniem OSL nigdy z własnej woli nie odwiedziliby 
tej dzielnicy w obawie o swoje życie lub zdrowie. 
Dzielnica potocznie określana była mianem: „Trójkąt 
Bermudzki”, „Dzielnica Cudów”. 



UMIEJSCOWIENIE METODY OSL 
I ORGANIZATORÓW W STRUKTURZE 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY 
SPOŁECZNEJ W RADOMSKU 

W styczniu 2012 roku Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Radomsko, Pani Anna Milczanowska  
zatwierdziła zmiany do Regulaminu Organizacyjnego 
Ośrodka. 
Zmiany zostały określone w Aneksie, stanowiącym 
załącznik do Zarządzenia. 



Nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej Ośrodka. 



W wyniku zmian został utworzony nowy Dział 
Innowacyjnej Pracy Środowiskowej, w ramach którego 
powstał Zespół do spraw Organizacji Społeczności 
Lokalnej. 
Zmiany te pozwoliły na wprowadzenie do pracy 
Ośrodka nowej metody pracy ze społecznością 
lokalną, opartej na aktywnym zaangażowaniu 
podopiecznych MOPS w proces zmiany. 



 
Pozwoliło to w dalszej perspektywie osiągnąć postęp 
społeczny w wybranym przez nas środowisku 
lokalnym. W coraz większym stopniu niweluje to 
dalsze pogarszanie się sytuacji ludzi zamieszkujących 
na tym terenie i mamy nadzieję, że zmniejszy 
dziedziczenie przez następne pokolenie negatywnych 
wzorców zachowania. 



PREZENTACJA OPRACOWANYCH NOWYCH 
DOKUMENTÓW, PRZYGOTOWANYCH NA 

POTRZEBY WDRAŻANIA OSL 

Uchwała Rady Miejskiej w Radomsku z grudnia 2011 
roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu 
Aktywności Lokalnej dla Gminy Miasta Radomska na 
lata 2012 -2013”. Przyjęcie uchwały było niezbędne ze 
względu na wprowadzenie jako narzędzia OSL 
Programu Aktywności Lokalnej. 



W styczniu 2012 roku z pracownikami Zespołu OSL 
zostały zawarte Porozumienia zmieniające dotyczące 
zmiany warunków pracy i płacy. W wyniku 
porozumienia Dyrektor MOPS zmienił pracownikom 
miejsce wykonywania pracy i powierzył im 
wykonywanie obowiązków na dotychczasowym 
stanowisku pracy w Zespole ds. Organizacji 
Społeczności Lokalnej w Dziale Innowacyjnej Pracy 
Środowiskowej w MOPS w Radomsku. 



Pracodawca zmienił też należne pracownikom 
wynagrodzenie. W przypadku pracowników socjalnych 
w skład wynagrodzenia w dalszym ciągu wchodził 
dodatek za świadczenie pracy socjalnej w środowisku 
zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników 
MOPS, bowiem pracownicy socjalni w ramach 
Programu Aktywności Lokalnej w swoich obowiązkach 
służbowych zachowali przeprowadzanie i sporządzanie 
wywiadów środowiskowych. 



W zakresie czynności Pani Iwony Broszkiewicz, która 
pozostała na stanowisku specjalisty pracy socjalnej ds. 
wolontariatu dodano min. punkt dotyczący 
koordynowania działań w ramach organizacji 
społeczności lokalnej na terenie podejmowanych 
działań. 



PRZEKAZYWANIE INFORMACJI 
PRACOWNIKOM SOCJALNYM NA TEMAT 
WDRAŻANEJ W OŚRODKU METODY OSL 

Pracownicy Socjalni wraz z Kierownikiem Działu 
Pomocy wzięli udział w kilku spotkaniach i warsztatach 
o charakterze informacyjno-edukacyjnym, w trakcie, 
których zapoznani zostali z modelem organizowania 
społeczności lokalnej, jego celami, założeniami. 
Organizatorzy przedstawiali pracownikom 
przeprowadzoną diagnozę wybranej społeczności, 
zapoznali uczestników z wynikami” Mapy zasobów 
i potrzeb” ponadto na bieżąco udostępniali materiały 
z poszczególnych sesji wyjazdowych. 



ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW 
SOCJALNYCH W IDEĘ METODY OSL 

Praktyczne wprowadzenie organizowania społe-
czności lokalnej zostało poprzedzone spotkaniem 
z kadrą ośrodka. Z-ca dyrektora i Organizatorzy 
przedstawili model wprowadzenia zmian w funkcjo-
nowaniu ośrodka, poprzez rozszerzenie pracy z rodziną 
o działania prowadzone ze społecznością lokalną. 
Celem takiego spotkania było nie tylko przekazanie 
informacji dotyczących zmian, ale także co ważniejsze 
przekonanie wszystkich pracowników o sensie zmian 
oraz wysłuchanie ewentualnych propozycji doty-
czących sposobu wdrażania nowych rozwiązań. 



Wśród pracowników socjalnych wyłoniła się grupa 
osób szczególnie zainteresowana pracą metodą OSL. 
Z inicjatywy Z-cy Dyrektora Ośrodka oraz  
organizatorów OSL zostały zorganizowane warsztaty, 
na których pracownicy mieli okazję zapoznać się 
z tematyką dot. tworzenia diagnozy środowiska, 
sposobów przeprowadzania badań ankietowych 
w celu utworzenia mapy zasobów i potrzeb we 
wspólnie wybranej dzielnicy miasta. 



W ramach wsparcia i współpracy warsztaty te  
poprowadziły mentorka Monika Makowiecka oraz 
superwizorka Stanisława Retmaniak. W wyniku 
warsztatów zawiązał się nieformalny zespół 
Organizatorów i pracowników socjalnych, który 
przeprowadził  diagnozę środowiska opartą na 
badaniach ankietowych i wywiadach swobodnych. 
Powstanie takiej diagnozy pozwoliło w roku 2013 na 
rozszerzenie działań o kolejny obszar ulic Reymonta i 
Warszyca. Program Aktywności Lokalnej przyjęty w tej 
dzielnicy nosi nazwę „Otwieramy bramy”. Do zespołu 
w tym czasie dołączył pracownik socjalny Pani Karolina 
Pukacz. 



KOSZTY WDROŻENIA METODY OSL 
I PROGRAMU AKTWYNOŚCI LOKALNEJ 

Analiza finansowa - Kolejnym etapem w procesie 
wprowadzenia organizowania społeczności lokalnej do 
polityki działań ośrodka pomocy społecznej było 
dokonanie analizy sytuacji finansowej oraz kadrowej,  
Nakłady finansowe - tworzenie nowych struktur 
wiązało się z nieznacznymi dodatkowymi nakładami 
finansowymi ze strony gminy. Koszty wynagrodzeń 
organizatorów wzrosły nieznacznie i były zaplanowane 
w budżecie MOPS. Środki na opłacenie specjalistów i 
działania środowiskowe pozyskaliśmy z EFS.  



Koszty wdrożenia w okresie od stycznia 2012r. do 
31 sierpnia 2013r.: 

- Środki własne przeznaczone na wynagrodzenia 
organizatorów w okresie stycznia 2012 do 31 sierpnia 
2013 wyniosły 63.000 zł. 

-  Środki EFS przeznaczone na wynagrodzenia i działania 
o charakterze środowiskowym w wys. 184.650 zł. 



PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ 

Planujemy kontynuować wdrażanie metody OSL, 
a tym samym Programu Aktywności Lokalnej w roku 
następnym. W tym celu w przygotowaniu jest projekt 
uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu 
Aktywności Lokalnej dla Gminy Miasta Radomsko na 
lata 2014 - 2015. 



Andrzej Barszcz 
Dyrektor 
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