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Organizowanie społeczności lokalnej 

                 

              dziś – jutro -pojutrze 



Tworzenie i rozwijanie standardów usług 

pomocy i integracji społecznej 
 

ZADANIE 3 

Działania w zakresie wdrażania standardów pracy 

socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy społecznej 

w zakresie: animacji, mediacji, lokalnej polityki 

społecznej  

 
 

 

 



 

Trzy podstawowe role społeczno-zawodowe, 
które powinien w  sobie łączyć pracownik 
socjalny - organizator społeczności lokalnej: 

 

•animator lokalny 

•organizator sieci społecznych  

•planista społeczny.  



• Istotą współczesnych społeczeństw jest ich „organizacyjność”.  

 

• Stabilizując porządek społeczny poprzez wyznaczanie ról 
społecznych, ograniczają naszą dowolność postępowania 
poprzez narzucenie reguł/norm postępowania i wprowadzając 
porządek organizacyjny. 

•  W konsekwencji ludzkie działania są bardziej przewidywalne a 
zarazem bardziej efektywne.  

 

Te widoczne i uświadomione przejawy wpływu świata organizacji 
na nasze życie, powodują chęć jego poznania oraz 
zrozumienia.  

 



“organizo” (gr.) 

• tworzenie uporządkowanych, harmonijnych 
całości.  

 

• wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie 
uporządkowane i powiązane między sobą 
zbiory elementów.  

 



organizacja 

• to grupa ludzi, mająca wspólny cel, zadanie, 
plan i program. 

 

• to grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą w 
sposób uporządkowany i skoordynowany, aby 
osiągnąć pewien zestaw celów. 

 



K. Levin “Badanie w działaniu” 

• Rozmrażanie zastanych struktur 

 

• Przebudowa 

 

• Zamrożenie 

 



“Rozmrażanie” 



„Dajcie mi laboratorium a poruszę 
świat” B. Latour 2009 

• za sukcesami nauki nie stoją ani metodologia i normy 
ani wyjątkowe kompetencje poznawcze badaczy, ale 
laboratorium 

 

• Dlatego że laboratorium z jednej strony pozwala 
sprawnie rozwiązywać problemy poznawcze oraz 
techniczne a z drugiej działa niczym dźwignia 
ułatwiająca wprowadzenie zmian społecznych. 

 



Laboratorium Innowacji Społęcznej 

• Centrum Wspierania Aktywnisci Lokanej CAL 

    www.cal.org.pl 

 

 

• Instytut Spraw Publicznych www.isp.org.pl  

http://www.cal.org.pl
http://www.isp.org.pl


Wielostronna diagnoza 

• Ogólnopolskie badania ilościowe I jakosciowe 

 

• Spotkania z pracownikami socjalnymi 

    (seminaria, konferencje, grupy robocze) 

 

• Ekspertyzy krajowe I zagraniczne 

 

• Współpraca z ekspertami z Wielkiej Brytanii 



• stanowi ono fizyczna koncentracje zasobów umożliwiających 
redukcję złożoności świata, izolowania pewnych czynników, 
uczenia się ich funkcjonowania i manipulowania nimi 

• oprócz  opanowania techniki wywoływania zjawisk badacze 
musza  uczynić badane procesy i obiekty widocznymi 
czytelnymi 

 

Ł. Afełtowicz, K. Pietrowicz, Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie 
o ile działa, PWN 2013, s.106.. 

 



Model Organizowania Społeczności Lokalnej 
(OSL) oparty 

o środowiskową pracę socjalną 
 

•efektywne wspomaganie oraz pełna integracja ze 
społeczeństwem osób i rodzin, szczególnie ze środowisk 
i obszarów marginalizowanych, nie jest możliwa bez 
odpowiedniego przetwarzania ich środowiska życia, 
w tym wzmacniania potencjału społeczności lokalnej 
 

•planowa, kompleksowa i długofalowa praca środowiskowa 
ukierunkowana na samopomoc i samoorganizację 
marginalizowanych społeczności w oparciu o ideę 
empowermentu (wzmocnienie, upodmiotowienie) 



Kluczowe założenia 

• metoda OSL jest częścią szerszego działania, 
które musi zostać obudowane zarówno 
metodyką pracy, jak również instrumentami 
prawnymi, organizacyjnymi, edukacyjnymi 
i finansowymi 

 



Model OSL (po akceptacji MPiPS) był 
następnie pilotażowo wdrażany 

i testowany 

 

• faza pilotażu  03.2011 – 11.2012 
 

• 82 pracowników socjalnych z 52 ośrodków 
pomocy społecznej z całej Polski 

 

• 4 grupy szkoleniowe 

 





Wskaźniki rezultatów po fazie pilotażu 

• deklarowany przez uczestników poziom 
wzrostu samooceny – u 74% osób wzrost 
wysoki i bardzo wysoki 

• deklarowany przez uczestników poziom 
wzrostu motywacji – u 64% osób wzrost 
wysoki i bardzo wysoki 

• u 90% uczestników zwiększył się poziom 
wiedzy i umiejętności w zakresie 
organizowania społeczności lokalnej 
wszystkich osób 



• 83% uczestników fazy pilotażu dobrze lub 
bardzo dobrze czuje się w roli organizatora 
społeczności lokalnej 

 

• zdaniem 81% osób nastąpił wzrost jakości 
świadczonych usług w stopniu zadawalającym, 
wysokim lub bardzo wysokim 

 

• 92% ośrodków podjęło i/lub rozwinięto 
współpracę z lokalnymi instytucjami 
i organizacjami. 



WDRAŻANIE MODELU OSL – 90% INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH W 
FAZIE PILOTAŻU  

STRUKTURA DOSTOSOWANA DO OSL – 55, 8%  29 ośrodków)  

ZMIANA STATUTU – 46,2% (24 ośrodki) 

ZMIANA REGULAMINU – 75% (39 ośrodków)  

DOSTOSOWANIE ZAKRESÓW CZYNNOŚCI – 84,5% (46 ośrodków)  

ZAPISY W SRPS I INNYCH DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH GMINY -  
82,7% (43 ośrodki) 



Obecnie realizowana jest faza upowszechniania: 

 

•120 szkoleń w zakresie promowania 
i prowadzenia działań w obszarze pracy 
środowiskowej w oparciu o Model OSL 
(3 tys. pracowników socjalnych) 

 

 



Kluczowe produkty 
• Model OSL po fazie pilotażu jest obecnie w 

akceptacji MPiPS 

• trwają prace nad rekomendacjami do zmian 
w ustawie o pomocy społecznej oraz 
projektem rozporządzenia w sprawie 
przygotowania, realizacji, finansowania i 
monitorowania lokalnych programów pomocy 
społecznej organizowania społeczności 
lokalnej 



Każdy kraj wypracowuje własną 
drogę …ale warto sie inspirować, 

motywować 



Dawno temu w Ameryce 
 

zaczęło sie w Chicago 
 
 



Jane Addams 



• Jane Laura Addams (1860-1935) pracownik socjalny, 
socjolog, feministka, dziennikarka, specjalistka od 
mediacji 

• Założyła Hull House w Chicago 1889 

• Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla 1931 

 

 



Jane Addams 

• Była liderem Ligi Konsumentów  

 

• pierwsza kobieta prezydent Krajowej Konferencji Organizacji 
Charytatywnych  

 

• Prezydent Krajowej Konferencji Pracy Socjalnej  

 

• przewodnicząca Komisji Federacji Klubów Kobiet,  

 

• Przewodnicząca Krajowego Komitetu pracy dzieci.  



Hull House 



1889/90 

• Hull-House znajdował się w samym środku gęsto zaludnionej dzielnicy 
miejskiej zamieszkanej przez przez włoskich, irlandzkich, niemiecki, grecki, 
czeska i rosyjska i polskich imigrantów 

 

• przedszkole i opieka dzienna dla dzieci pracujących matek; Biura 
zatrudnienia; Galeria sztuki; Biblioteki; angielskiego i zajęcia obywatelstwo 
oraz teatru, muzyki i zajęć plastycznych.  

 

• trzynaście budynków 



Szkoła chicagowska 

 

 

• Chicago potraktowane zostało przez badaczy jako naturalne 
laboratorium, w którym obserwowali oni różne przejawy 
miejskiego życia społecznego. 



• Przedstawiciele tej szkoły nie tylko tworzyli 
modele miast, ale przede wszystkim 
angażowali się w diagnozowanie i 
rozwiązywanie zachodzących na obszarze 
miast problemów społecznych, (mapy 
problemów) 



Saul Alinsky 



ACORN 

    “Ponieważ idą od drzwi do drzwi”  

•są w stanie wyjść poza siedzibę organizacji 

•umożliwiają współpracę osób mniej 
uprzywilejowanych.  

 

•ACORN  podkreśla znaczenie ciągłego działania 
w celu utrzymania zaangażowania grupy 
uczestników. 



Ważne elementy ruchu 
społecznościowego w USA 

• Sieciowa współpraca 

• Wyodrębnione fundacje specjalizujące się we 
wsparciu community organazing 

• Masowe członkostwo 

• Inna forma badania zmiany/ewauacji 

• Rządowe programy strategiczne 



Barack Obama 



Barack Obama 

• Dyrektor Developing Communities Projects w 
Chicago 1985-1988 



• "Wychowałem się być człowiekiem poprzez 
działalność społęcznosciową. 

 

• To w wyniku pracy w tej organizacji i w tej 
społeczności  znalazłam moje powołanie. 

•  Było coś więcej niż zarabianie pieniędzy  

 

•  Odkryłem ze miarą mojego życia będzie 
usługa publiczna  



Organizowanie dla Ameryki 

 



“przebudowa” 



infrastruktura 

• Wiele współczesnych technologii wymaga 
rozszerzenia  warunków laboratoryjnych na świat 
zewnętrzny.  

• Jest to możliwe wtedy gdy środowisko do którego 
mamy zamiar wprowadzać innowacje technologiczne 
zostanie upodobnione pod pewnymi względami do 
samego laboratorium (Latour 1987 s250) potrzebne 
są działania infrastrukturalne rozumiane nie tylko 
materialnie ale jako ogół czynników koniecznych do 
urzeczywistnienia jakieś praktyki 

 



“Zrozumieć przez budowanie” 

  

•Konstruowanie infrastruktury jest zupełnie 
odrębna umiejętnością wciąż mało rozpoznaną 
na gruncie społecznym i niedoceniana 

  

 



• do pracowni należy wprowadzić elementy 
rzeczywistego świata, a nie jego reprezentacje 
z jednej strony, a z drugiej wyprowadzić z 
laboratorium własne wytwory na zewnątrz i 
wbudowywać je w tkankę społeczną to 
wymaga rozbudowania infrastruktury 
współpracy wielu instytucji 

• metodologia systentyczna (Pfeifer, Bongard 
2007) 

 



• Laboratorium nie jest miejscem gdzie testuje 
się hipotezy i rozwiązania, ale a staje się 
skomplikowanym urządzeniem gdzie dokonuje 
się radykalnego uproszczenia 
podejmowanych problemów, między innymi 
przez syntezowanie zjawisk 

• Ł. Afełtowicz, K. Pietrowicz, Maszyny 
społeczne. Wszystko ujdzie o ile działa, PWN 
2013, s.221.. 

•   

 



Budowanie infrastruktury 

• Forum Organizatorów Społeczności Lokalnych 

 

• Współpraca z sektorem akademickim 

 

• Badanie zmiany  (SUWAK) 

 

 

 

 

 



Infrastruktura cd. 

• Współpraca z sektorem polityki 
społecznej/publicznej, z administracją 
samorządową 

 

• Nowe regulacje prawne 

 

 



Proponowane zmiany ustawowe 
• wprowadzenie organizowania społeczności 

lokalnej do działań pomocy społecznej 

 (obszar ideowy, świadomościowy) 

• rozszerzenie zakresu przepisów o programach 
pomocy społecznej jako instrumentach 
wdrażania modelu organizowania społeczności 
lokalnej 

 (obszar działania) 



• OSL jako metoda pracy socjalnej prowadzonej 
przez organizatora społeczności lokalnej 

 (obszar pracy socjalnej – zmiany w ustawie o 
pomocy społecznej) 

 

• zmiany w innych ustawach – ustawie o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy oraz w ustawie o pożytku publicznym 
i o wolontariacie 



Projekt rozporządzenia 
Przepisy wykonawcze odnosiłby się do realizacji 
programu lokalnego pomocy społecznej i 
stanowiłby opis programu oraz zbiór 
minimalnych wymagań (standardów) w jego 
realizacji: 

•schemat programu 

•min. wymagania w zakresie: diagnozy, 
partnerstwa, działań, monitorowania i ewaluacji 
oraz superwizji 

 



Infrastruktura cd. 

• Publiczny zasób wiedzy o OSL 

   www.osl.org.pl    (Baza dobrych praktyk|) 

 

• Rozbudowany system edukacyjny y 
wsparciowy 

 

• Współpraca zagraniczna  

http://www.os.org.pl
http://www.os.org.pl
http://www.os.org.pl
http://www.os.org.pl
http://www.os.org.pl


Infrastruktura cd. 

“Empowerment. O polityce aktywnej integracji 

 

•Forum Współpracy 

 

•Pismo 

www.standardypomocy.pl 

www.empowerment.pl (wkrótce) 

http://www.standardypomocy.pl
http://www.empowerment.pl


“zamrożenie” 
 
 

poczekajmy… 



Dziękuję za uwagę 


