Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach jako Centrum Aktywności Lokalnej
Tutejsza placówka od 2002 roku realizuje program "Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum
Aktywności Lokalnej" "Pomóżmy ludziom - aby pomogli sobie sami" - to myśl przewodnia projektu
Cetrum Aktywności Lokalnej (CAL), który został zainicjowany w 1997 roku przez Biuro Obsługi Ruchu
Inicjatyw Społecznych - BORIS Obecnie koordynację nad jego realizacją przejęło Stowarzyszenie
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Celem tego programu jest: aktywizowanie
społeczności lokalnych i tworzenie poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej wspólnoty.
Wzajemne relacje i ich jakość umożliwiają negocjowanie nowej rzeczywistości społecznej, czyli rozwój
społeczny - co jest gwarancją tworzenia się lokalnego kapitału społecznego. Na rozwój lokalny
składają się cztery główne założenia:
1. wypracowanie wspólnych działań,
2. zakładanie i wspieranie grup społeczności lokalnej,
3. poprawienie dostępu do informacji, zwiększenie demokratycznego uczestnictwa lokalnych
mieszkańców w procesach podejmowania decyzji.
Pomoc społeczna od wielu lat boryka się z wieloma problemami. Ciągle przybywa nam zadań
ustawowych, a nakłady finansowe na ich realizację z roku na rok są mniejsze. W takiej sytuacji
ośrodek pomocy społecznej stoi przed koniecznością poszukiwania nowych rozwiązań, wdrażania
nowych form pomocy i rozwijania pozamaterialnych form pomocy. Zmienić się musi również rola
pracownika socjalnego, który powinien stać się osobą aktywną i kreatywną. Jego podstawowym
narzędziem winna stać się praca socjalna - rozumiana jako wszelkie działania typu społecznego.
Działania pracowników socjalnych powinny:
1. wykorzystywać potencjał drzemiący w ludziach,
2. pobudzać do świadczenia sobie wzajemnej pomocy,
3. zachęcać do tworzenia inicjatyw obywatelskich,
4. współtworzyć grupy samopomocy.
Dlatego szansą dla OPS jest wdrażanie projektu CAL, który jest realizacją trzeciej klasycznej metody
pracy socjalnej, czyli metody środowiskowej. Send tej metody polega na całkowitym rozumieniu
środowiska lokalnego, pełnej rejestracji jego deficytu oraz przyjęciu kompleksowego systemu działań,
których celem podstawowym jest pełny rozwój społeczności, a nie tylko doraźny system aktywności
polegający na ratownictwie i usuwaniu zagrożeń.
W ramach programu "Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej" realizujemy
następujące projekty:
1. Grupa wsparcia dla osób starszych "Mini Klub Seniora - Radosna Jesień"
2. Klub Wolontariusza
3. Punkt Informacji Obywatelskiej
4. Grupa obywatelska na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie osiedla
Ryczywół
5. Grupa wsparcia dla kobiet bezrobotnych w wieku 30 - 45 lat
6. Lokalny Punkt Informacji dla organizacji pozarządowych

