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Szanowni Państwo,
Już po raz kolejny mamy zaszczyt zaprosić Państwa na
Konferencję Pracowników Socjalnych, która skupia osoby
zawodowo zajmujące się aktywną pomocą społeczną.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 26–28 listopada 2012.
Tegoroczna konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym
z usługą organizowania społeczności lokalnej. Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych wypracowały
oraz testowały, poprzez pilotażowe wdrażanie, Model Organizowania
społeczności lokalnej (OSL). Działania te prowadzono w oparciu
o zainicjowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projekt
systemowy „Tworzenie i rozwijanie standardów
usług pomocy i integracji społecznej”.
Organizowanie społeczności lokalnej jako kwalifikowana usługa
społeczna ma szansę stać się elementem systemu polskiej pomocy
społecznej. Podczas konferencji będziemy przedstawiać doświadczenia
i pierwsze wnioski płynące z pilotażowego, testowego wdrażania
Modelu organizowania społeczności lokalnej. Zaproszone ekspertki
brytyjskie przedstawią doświadczenia i rozwiązania funkcjonujące
w obszarze „community development” w Wielkiej Brytanii.
Organizowanie społeczności lokalnej, jako metoda i usługa, wiąże się
z realizacją działań ukierunkowanych na wyrównywanie szans przez
wspieranie w rozwoju tych osób, rodzin, środowisk i grup, które znajdują
się w najtrudniejszym położeniu oraz przywróceniu najsłabszym ogniwom
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wspólnot lokalnych poczucia podmiotowości i sprawstwa. Rezultaty
te można osiągnąć wyłącznie poprzez prowadzenie planowej, kompleksowej
oraz długofalowej pracy środowiskowej – organizowania społeczności
lokalnej. Podstawą takiej pracy, jako usługi społecznej, jest włączanie
w proces zmiany mieszkańców oraz lokalnych organizacji i instytucji,
w tym przedstawicieli samorządu terytorialnego. Celem wspólnej pracy
ma być nie tylko budowanie kapitału ludzkiego, wyrażającego się
w doświadczeniu życiowym, postawach i umiejętnościach poszczególnych
mieszkańców, ale również kapitału społecznego, związanego ze wzrostem
wzajemnego zaufania i zaangażowania w życie społeczności lokalnej.
O organizowaniu społeczności lokalnej jako metodzie i usłudze,
jej aktywizującej roli będziemy mówić, dyskutować podczas Konferencji.
Honorowy patronat nad Konferencją objął Minister Pracy
i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zapraszamy do udziału! Spotykamy się w Warszawie
w dn. 26–28 listopada 2012 r.

Bohdan Skrzypczak

Paweł Jordan

Prezes Centrum Wspierania

Ekspert Centrum Wspierania

Aktywności Lokalnej CAL

Aktywności Lokalnej CAL

Kierownik Laboratorium

Lider ds. edukacjij

Innowacji Społecznej
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I dzień 26 listopada 2012, poniedziałek
11.00 – 12.00 Rejestracja uczestników
12.00 – 12.45 Otwarcie konferencji
Przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Przedstawiciel Lidera projektu, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Marek Rymsza, ekspert Instytutu Spraw Publicznych

12.45 – 13.15

Założenia Modelu organizowania społeczności lokalnej (OSL)
Paweł Jordan, ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

CAL

13.15 – 13.45

Jak wdrażaliśmy Model OSL –
podsumowanie procesu edukacyjnego i procesu wsparcia
Magdalena Popłońska-Kowalska,

ekspertka Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

13.45 – 14.45 obiad
14.45 – 16.15

panel ekspercki: Organizowanie społeczności lokalnej
w kontekście usługi społecznej
prof. Mirosław Grewiński, polityk społeczny,

prof. nadzwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie
przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Cezary Miżejewski, niezależny ekspert ds. polityki społecznej
Tomasz Kaźmierczak, ekspert Instytutu Spraw Publicznych
Paweł Jordan, ekspert Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

16.15 – 16.45 Przerwa kawowa
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16.45 – 18.30

Organizowanie społeczności lokalnej w praktyce – prezentacja
filmów dokumentujących prace ze społecznością lokalną
Praktyka pracy ze społecznością lokalną – panel dyskusyjny
z uczestnikami fazy pilotażu
moderator: Magdalena Popłońska-Kowalska, eksperta Centrum Wspierania
Aktywności lokalnej CAL

19.00 kolacja

II dzień 27 listopada 2012, wtorek
8.00 –9.00 śniadanie
9.00 – 11.00

Organizowanie społeczności lokalnych – szanse i wyzwania.
Praca ze społecznościami terytorialnymi i kategorialnymi cz. I
Val Harris, Ann Hindley, ekspertki Sostenga (Wielka Brytania)

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00

Organizowanie społeczności lokalnych – szanse i wyzwania.
Praca ze społecznościami terytorialnymi i kategorialnymi cz. II
Val Harris, Ann Hindley, ekspertki Sostenga (Wielka Brytania)

13.00 – 14.00 obiad
14.00 – 16.00

Organizowanie społeczności lokalnych – szanse i wyzwania.
Praca ze społecznościami terytorialnymi i kategorialnymi cz. III
Val Harris, Ann Hindley, ekspertki Sostenga (Wielka Brytania)
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16.00 – 16.30 Przerwa kawowa
16.30 – 18.30

Organizowanie społeczności lokalnych – szanse i wyzwania.
Praca ze społecznościami terytorialnymi i kategorialnymi cz. IV
Val Harris, Ann Hindley, ekspertki Sostenga (Wielka Brytania)

19.00 kolacja

III dzień 28 listopada 2012, środa
8.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.00

W kierunku rozwiązań systemowych –
perspektywy wdrażania systemowego OSL
Cezary Miżejewski, niezależny ekspert ds. polityki społecznej

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa
10.30 – 12.00

Praktyczne wyzwania OSL –
praca warsztatowa w czterech grupach
12.00 – 12.30

Podsumowanie prac w grupach warsztatowych
i zakończenie Konferencji
12.30 obiad
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Miejsce konferencji:
Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „BOSS” Sp. z o.o.
ul. Żwanowiecka 20, Warszawa, www.hotelboss.pl
Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Organizator:
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL,

Osoba kontaktowa:
Monika Ropiak
tel.: 22 636 92 00 w. 15
konferencja@cal.org.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizator zapewnia nocleg (pokoje 2-osobowe,
wyżywienie, materiały konferencyjne).

Rejestracja na konferencję:
http://www.osl.org.pl/formularz_konferencja/
do 19.11.2012
Ilość miejsc na konferencję jest ograniczona.
W przypadku dużego zainteresowania udziałem w konferencji,
organizator zastrzega sobie prawo do przyjęcia jednej osoby
reprezentującej instytucję. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 19.11.2012

Szczegółowa mapa dojazdu:
http://hotelboss.pl/pl/kontakt.html
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Dojazd środkami komunikacji publicznej
autobusy komunikacji miejskiej
linia 521
(z przystanku Dworzec Centralny 01 w kierunku Falenica)
przystanek: PKP Miedzeszyn
linia 115
(z przystanku Dworzec Wschodni Lubelska 01)
przystanek: Lawinowa
SKM linia S1
(z przystanku Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście,
Warszawa Powiśle w kierunku Otwock, strefa 1)
przystanek Warszawa Miedzeszyn
PKP (Koleje Mazowieckie) stacja Miedzeszyn
Rozkłady jazdy SKM oraz autobusów:
http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&I=1
Planując podróż polecamy stronę:
www.jakdojade.pl
ORGANIZATOR NIE DOKONUJE ZWROTÓW KOSZTÓW PODRÓŻ NA KONFERENCJĘ
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Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ma na
celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności systemu pomocy i integracji społecznej W ramach projektu są opracowywane, testowane i wdrażane standardy
działania instytucji, zajmujących się pomocą i integracją społeczną.
Projekt został zainicjowany przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i realizowany jest w ramach partnerstwa publiczno-społecznego. Partnerzy projektu to jedenaście organizacji pozarządowych, działających
w polu szeroko rozumianej polityki społecznej, liderem jest Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich.
W ramach projektu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Instytut Spraw Publicznych realizują wspólnie zadanie, którego celem jest wypracowanie innowacyjnego
standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej. Działanie to wiąże się z aktywizującym wsparciem grup i społeczności lokalnych zagrożonych
marginalizacją i wykluczeniem społecznym oraz zakłada wykorzystanie trzech nowych
ról zawodowych pracowników socjalnych: animatora, osoby budującej sieci współpracy
i lokalnego polityka społecznego, które złożą się na specjalizację – organizatora społeczności lokalnej. Realizacja zadania sprzyja profesjonalizacji i budowaniu tożsamości
zawodowej pracowników socjalnych jako kwalifikowanych specjalistów w zakresie świadczenia środowiskowej pracy socjalnej – organizowania społeczności lokalnej.
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Instytut Spraw Publicznych utworzyły
Laboratorium Innowacji Społecznej – stały zespół ekspertów i badaczy skupiający osoby łączące wiedzę teoretyczną (przedstawiciele środowisk akademickich) i praktyczną
(przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej). Działalność Laboratorium
skupiona jest na opracowaniu standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej (metodologia i narzędzia stanowiące warsztat pracownika socjalnego – organizatora społeczności lokalnej) oraz standaryzacji środowiskowej pracy
socjalnej jako kwalifikowanej usługi społecznej

Projekt jest realizowany w latach 2009–2014
Logo w wersji CMYK
Partnerzy projektu realizujący
zadanie:

Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej

Centrum Badań Społeczności
i Polityk Lokalnych

Instytut
Heleny Radlińskiej

Szkoła Animacji
Społecznej

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
założone przez CAL i Collegium Civitas
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