RAPORT Z DZIAŁAŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARANOWIE

1. Ocena procesu szkoleniowego
Szkolenie w którym brałyśmy udział dało nam wiedzę i umiejętności podnoszące jakość rozwoju
Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie. Dzięki udziałowi w projekcie p.n. „ OPS jako Centrum
Aktywności Lokalnej” zdobyłyśmy i usystematyzowałyśmy wiedzę oraz praktyczne umiejętności
związane z planowaniem, realizacją oraz oceną efektów
pracy
w Ośrodku .
Dowiedziałyśmy się jak zaplanować zadania, jakie narzędzia przy tym wykorzystać, jak precyzyjnie
formułować wymagania wobec siebie i innych . Nauczyłyśmy się, jak prezentować korzyści
wynikające z podejmowanych decyzji i jak na bieżąco korygować przebieg rozwoju ośrodka.
Prezentowane treści szkoleń były odpowiednio dobrane, adekwatne do rzeczywistych problemów,
z jakimi spotykają się pracownicy ośrodka podczas swojej codziennej pracy z petentami. Wysoko
cenimy kompetencje wykładowców, których relacje poparte były własną praktyką a także
komunikatywność prowadzących, profesjonalny i angażujący sposób prowadzenia zajęć. Duży wpływ
na wartościowość szkolenia
miały także
umiejętności dydaktyczne wykładowców oraz
kompetencje i wiedza w danej dziedzinie, jak też pod względem nastawienia do uczestników
szkolenia. Ważnym aspektem procesu szkoleniowego był fakt ,iż zajęcia zawierały dużo praktyki i
ćwiczeń w grupie. Duży wpływ na efekty szkolenia miały również
bardzo dobre materiały
szkoleniowe. Wyrażenie pozytywnego przekonania o praktycznej użyteczności przeprowadzonego
szkolenia świadczy o tym, że udział w projekcie pt. „ OPS jako Centrum Aktywności Lokalnej”
spełniło nasze oczekiwania i w pełni zasługuje na polecenie go innym osobom pracującym w
Ośrodkach Pomocy Społecznej.

2.Jakie działania zostały podjęte w ramach poszczególnych obszarów :
 przeprowadzono ankietę pośród mieszkańców gminy Baranowo, na temat
zapotrzebowania społeczeństwa na podjęcie określonych działań tzn. powstania
grupy wsparcia emerytów i rencistów ; Celem powstania grupy są wielorakie
aspekty takie jak: pobudzenie inicjatywy do wzajemnej pomocy i wsparcia
solidarności, reintegracji ze społeczeństwem ale również upowszechnienie wśród
seniorów idei wolontariatu i szeroko pojęta organizacja czasu.
 wolontariusze
pracujący przy GOKSiR w Baranowie współpracują przy organizacji
imprez Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 zaangażowano w działania następujące osoby i instytucje:
Wójta Gminy Baranowo
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
Gminną Bibliotekę Publiczna w Baranowie
Zespół Szkół Gminnych w Baranowie
Komisariat Policji w Baranowie
Parafię Rzymskokatolicką w Baranowie
szereg prywatnych przedsiębiorców z Baranowa i okolic
Hochland i SM „ Kurie” w Baranowie
 aktywizowanie środowiska lokalnego
- zorganizowałyśmy osoby, posiadające dużo wolnego czasu do współpracy przy tworzeniu i
działaniach grupy wsparcia emerytów i rencistów , jak też grupy wsparcia dzieci i rodziców osób
niepełnosprawnych oraz uczestnictwa w podjętych działaniach
 tworzenie grup samopomocy i wsparcia
- utworzono grupę wsparcia emerytów i rencistów z pośród mieszkańców gminy Baranowo
-

3. Sukcesy naszego Ośrodka jako Centrum Aktywności Lokalnej
W ramach działań Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowałyśmy wraz z grupami wsparcia
następujące imprezy:
-odbyło się spotkanie integracyjne grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i dzieci
niepełnosprawnych pod nazwą „ Spotkanie Mikołajkowe”;
- spotkanie integracyjne z okazji „Dnia Rodziny”
- odbyło się spotkanie integracyjne grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i dzieci
niepełnosprawnych pod nazwą „Kochamy Przyrodę”.;
- odbyło się trzecie integracyjne grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych i dzieci
niepełnosprawnych pod nazwą Piknik Integracyjny - Święto Pieczonego Ziemniaka w którym wzięło
udział 150 osób w tym 88 osób niepełnosprawnych z gmin: Goworowo, Olszewo Borki , Rzekuń i
Baranowo ;
- zorganizowano spotkanie grupy wsparcia emerytów i rencistów z okazji Walentynek ;
- zorganizowano wycieczkę obu grup wsparcia do miejscowości Studzieniczna – Augustów – Wigry;

4.Trudności w czasie realizacji projektu
Głównym problemem pojawiającym się w czasie realizacji projektu był proces dostosowania
tematyki spotkań do dużej grupy uczestników, ponieważ każdy dysponował własnym pomysłem i
chęcią jego realizacji. Trudno było także wyodrębnić odpowiednie terminy spotkań, które
odpowiadałyby całej grupie.
5. Przyszłość OPS jako Centrum Aktywności Lokalnej:
kontynuowanie szeregu działań mających na celu rozwój i prawidłowe działanie obu grup wsparcia
istniejących na terenie gminy Baranowo;
 motywowanie do dalszych działań i rozwoju grup osób już uczestniczących jak też
pozyskiwanie nowych osób chętnych do udziału w pracy grup wsparcia;
 utworzenie z grupy wsparcia emerytów i rencistów dwóch lub trzech odrębnych grup
współdziałających ze sobą, rozdzielność grupy ze względu na zainteresowania;
 regularne spotkania w ramach grup wsparcia
6. Czy nastąpiły jakieś zmiany wewnątrz Ośrodka
Dzięki udziałowi w szkoleniu praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie zaczęła służyć
ożywaniu i integracji społeczności lokalnej. Ośrodek wyszedł z inicjatywą do społeczeństwa,
rozpoczęto inicjowanie lokalnych spotkań, oraz promowanie pracy wolontarystycznej i zespołowej.
Dzięki temu zaczęła rozwijać się integracja środowiska seniorów poprzez zapewnienie im
atrakcyjnego i bezpiecznego spędzenia czasu wolnego, a także dążenie do powstania silnych i
zintegrowanych społeczności lokalnych. Grupy samopomocowe są dodatkowym narzędziem pracy
socjalnej, pozwalają na wykorzystanie potencjału drzemiącego w klientach, który można wykorzystać
do rozwiązywania ich własnych problemów.

7. Czy w wyniku działań calowskich nastąpiła zmiana wizerunku OPS w społeczności lokalnej
W wyniku działań podjętych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie nastąpiła
korzystna zmiana wizerunku wśród lokalnej społeczności. Pracownicy zazwyczaj utożsamiani z
możliwością pozyskiwania różnego rodzaju świadczeń, mają możliwość pomagania ludziom w
tworzeniu i odtwarzaniu ich własnych społeczności lokalnych i grup społecznych, które pozwalają na
radzenie sobie z rozwiązywaniem lokalnych problemów oraz przejmowanie kontroli nad własnym
życiem.

