RAPORT Z DZIAŁAŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WARSZAWA-TARGÓWEK
Dzięki uczestnictwu w cyklu szkoleniowym zorganizowanym przez BORIS, zapoznałyśmy się
szczegółowo z założeniami projektu „OPS jako Centrum Aktywności Lokalnej”. Tematyka i forma
szkoleń w pełni zaspokoiła nasze oczekiwania. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy i
profesjonalny. Uzyskane wiadomości poszerzyły naszą wiedzę i umiejętności, które na pewno zostaną
wykorzystane w naszej pracy. Oprócz wiedzy merytorycznej nawiązałyśmy również wiele kontaktów z
pracownikami innych Ośrodków, które mogą być pomocne przy realizacji działań. Podczas szkoleń
niejednokrotnie pojawiały się trudne momenty i chwile zwątpienia czy uda się ten cel osiągnąć. I tu
była duża rola trenerów którzy na bieżąco rozwiewali nasze wątpliwości przekazując wiele rad
praktycznych. Takie prowadzenie zajęć wpływało na miłą i sympatyczną atmosferę całego bloku
szkoleniowego.
Działania jakie zostały podjęte - Rozpoznanie środowiska lokalnego poprzez przygotowanie „Mapy
Zasobów i Potrzeb” na wybranym terenie.
Wolontariat
- wolontariat indywidualny –praca z osobami niepełnosprawnymi i starszymi
- praca z grupą –zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych
- pogotowie lekcyjne- indywidualna pomoc w nauce
-wolontariat okolicznościowy { festyn, dzień dziecka, zabawa choinkowa ip.}
Koalicja
-Tworzenie partnerstwa na potrzeby, imprez okolicznościowych, zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży .
Punkt Informacji Obywatelskiej
Bezpłatne porady z prawa rodzinnego, pracy , administracyjnego itp., oraz porady z innych obszarów
problemowych np. obywatel w instytucji, niepełnosprawni, rodzina i jej problemy.
Stworzenie koalicji na rzecz imprez okolicznościowych, służących integracji społeczności lokalnej.
Pozyskanie lokalu na działania w ramach projektu CAL
Trudności
Mimo podejmowanych prób aktywizacji środowiska lokalnego największą trudnością na jaką
napotykamy to postawy samych mieszkańców. Brak akceptacji, zrozumienia, niechęć i bierność,
utrudniają wprowadzanie zmian. Mimo to cały czas wykorzystując zdobytą wiedzę podejmujemy
działania aktywizujące środowisko lokalne. Dodatkową trudność sprawia nadmiar pracy i brak bazy
lokalowej.
Zmiany wewnątrz Ośrodka
Reorganizacja Ośrodka wyodrębniła trzyosobowy zespół realizujący działania w ramach programu
CAL. Z chwilą gdy pozyskany lokal zostanie wyremontowany i dostosowany do prowadzenia
działalności publicznej, nasze plany poddane zostaną realizacji
W wyżej wymienionym lokalu planujemy: kontynuacja PIO . utworzenie grup samopomocowych o
różnym zakresie, klub zdrowego żywienia , punkt rzeczy darowanych, inne działania zgodne z
potrzebami mieszkańców.
W realizacji projektu uczestniczymy zbyt krótko aby stwierdzić czy nastąpiła zmiana wizerunku
Ośrodka. Z informacji zwrotnych jakie otrzymujemy od mieszkańców i władz lokalnych, wynika , że
nasze działania postrzegane są jako pożyteczne. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się Punkt
Informacji Obywatelskiej oraz imprezy okolicznościowe.

