RAPORT Z DZIAŁAŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OBRYTYM
1. Ocena procesu szkoleniowego
Bożena Apalińska – Kierownik OPS - szkolenie CAL pozwoliło zbudować zgrany zespół, wspólną
pracą i pomysłami zaczęliśmy zmieniać wizerunek OPS . Zdobyte na zajęciach umiejętności
ukierunkowały nasze działania . Projekt CAL otworzył przed nami nowy rodzaj pracy , pobudził do
działania.
Barbara Wóltańska – specjalista pracy socjalnej – uczestnictwo w programie CAL nauczyło mnie
bardzo wiele. Pozwoliło na udoskonalenie wykonywanej pracy , dodało zapału, wiary we własne siły ,
pomogło rozwinąć swoje umiejętności. Zajęcia prowadzono bardzo ciekawie , kompetentni
szkoleniowcy. Obecnie wdrażamy nowe formy pracy , jak praca projektami , które przynoszą nam
dużo satysfakcji.
Grażyna Seroka – aspirant pracy socjalnej – program CAL, pozwolił
spojrzeć na moją
pracę z innej perspektywy. Partnerstwo lokalne, praca metodą środowiskową, wolontariat
– to terminy, które znam, wiem jakie przynoszą efekty i korzyści. nowo nabyte
umiejętności dają mi wiele satysfakcji, pozwalają na rozwój i poszerzanie horyzontów.
2. Działania podjęte w ramach poszczególnych obszarów.
Sporządziliśmy mapę zasobów i potrzeb wsi Obryte , przeprowadziliśmy badania wśród mieszkańców
monitorujemy rynek naszych odbiorców. Dzięki badaniom znamy rzeczywiste potrzeby , warunki w
jakich żyją mieszkańcy naszych społeczności , potrafimy postawić diagnozę środowiska i wspólnie z
nim znaleźć skuteczne rozwiązanie najbardziej palących problemów.
Dwóch pracowników OPS przystąpiło do szkolenia „ Wolontariat w OPS”
Zostało zawiązane w listopadzie 2006 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Obryte w którym
działają przedstawiciele lokalnego środowiska.. Stowarzyszenie wygrało dwa konkursy grantowe „ KIS
w środowisku wiejskim” oraz „Rzeczpospolita Internetowa” . Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem
Żywności w Warszawie oraz Bankiem Drugiej Ręki .
- przy Klubie Integracji Społecznej powstała grupa samopomocowa kobiet długotrwale
bezrobotnych .
- Podczas realizacji projektów włączamy do działań mieszkańców, szkoły , władze
samorządowe, sponsorów
3. Sukcesy naszego Ośrodka
Ośrodek Pomocy Społecznej otworzył świetlicę środowiskową w kwietniu 2007 r. w pomieszczeniach
w Wiejskiego Domu Kultury , które przekazała nam gmina. Na zakup niezbędnego sprzętu
otrzymaliśmy środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie
Gminy. Pracujemy metodą projektów, dzięki czemu meblowaliśmy i doposażyliśmy w sprzęt
pomieszczenia , w których odbywają się spotkania grup samopomocowych oraz służy dzieciom
korzystającym ze świetlicy środowiskowej.
Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla dzieci ze świetlicy środowiskowej , dzięki ofiarności sponsorów
były drobne upominki i słodki poczęstunek. Na pożegnanie wakacji zorganizowaliśmy wycieczkę do
gospodarstwa agroturystycznego , było ognisko z kiełbaskami przejazd bryczką oraz jazda konna ,
również ten wyjazd odbył się dzięki sponsorom.
4. Trudności w realizacji projektu
Największe trudności jakie napotykamy to postawy wielu indywidualnych mieszkańców oraz
niektórych przedstawicieli społeczności .Bierność , niechęć ,negacja a jednocześnie roszczeniowość i
przenoszenie całej odpowiedzialności na działające w gminie instytucje to jednak częste postawy .
Będzie to dla nas wyzwanie aby te postawy zmienić.

Kolejnym wyzwaniem będzie umiejętne przenoszenie odpowiedzialności za sukces konkretnych
działań na partnerów. Przed nami jeszcze długa droga do prawdziwego partnerstwa.
5. Przyszłości OPS jako Centrum Aktywności Lokalnej – nasze plany
Chcielibyśmy , tak jak do tej pory uczestniczyć w życiu lokalnym naszej społeczności., kontynuować
rozpoczęte działania , rozwinąć działalność woluntarystyczną , budować partnerstwo lokalne ,
aktywizować i integrować społeczność, pracować metodą projektów . Będziemy starać się
przekazywać nasze doświadczenia oraz wdrażać w pracę metodą CAL lokalnych animatorów.
6. Zmiany, które wystąpiły wewnątrz Ośrodka
Zmienia się charakter pracy naszego Ośrodka , pracujemy metodą środowiskową w swoich
działaniach wychodzimy do społeczności , odpowiadamy i rozwiązujemy problemy które wyniknęły z
diagnozy
środowiska . W swoje działania włączamy lokalnych partnerów , sponsorów,
współpracujemy ze szkołami. Jesteśmy bardziej otwarci na zmiany , nie boimy się nowości.
7. Wizerunek Ośrodka w wyniku działań calowskich.
Praca metodą środowiskową pokazuje nasz Ośrodek w nowym świetle , jesteśmy postrzegani jako
instytucja zajmująca się nie tylko rozdawnictwem lecz również jako instytucja działająca na rzecz
rozwiązywania problemów dotyczących całej społeczności.

