Nadodrzańskie Centrum Wsparcia
wyzwaniem dla działań pomocy społecznej
w środowisku lokalnym

Wrocław, 13 grudnia 2012r.
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Odbiorcy pomocy społecznej
Powody ubiegania się o pomoc (dane ze sprawozdania MOPS za 2011 r.)
Powód trudnej
sytuacji życiowej
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Bezradność w sprawach
opiek.-wychowawczych
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Przemoc w rodzinie

W roku 2011 ze świadczeń MOPS skorzystało 470 usamodzielniających się wychowanków
pieczy zastępczej
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Działania środowiskowe
Od lat MOPS realizuje środowiskową metodę pracy socjalnej w szerokim ujęciu.
Zgodnie z definicją Metoda środowiskowa obejmuje środowisko lokalne rozumiane całościowo,
pełną rejestrację jego problemów, kompleksowy oraz komplementarny system działań. Działania w
ramach metody podejmowane powinny być z intencją stałego działania i trwałego usuwania
zagrożeń oraz niepożądanych zjawisk wśród społeczeństwa.
Najczęstszymi działaniami środowiskowymi
organizowanymi przez pracowników socjalnych MOPS są:

festyny
spotkania edukacyjne
imprezy okolicznościowe
tworzenie mapy zasobów
dyżury informacyjne np. w Radach Osiedla,
punkty informacyjne
wyjścia integracyjno-edukacyjne
punkty wydawania żywności
zbiórka odzieży
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Partnerstwa z udziałem MOPS w roli lidera
W roku 2008 zawiązano pierwsze formalne partnerstwo:
Partnerstwo Polanka, które zakłada wspólne zrozumienie
wzajemnych problemów podmiotów aktywnie działających
na terenie Osiedla Polanka. Określa potrzeby i możliwości wspólnych działań, a także jest
warunkiem koniecznym do rozwoju, poprawy warunków życia i znalezienia rozwiązań licznych i
złożonych problemów mieszkańców.
W roku 2010 zawiązano kolejne formalne partnerstwo, jakim
jest Partnerstwo Razem dla Nadodrza. Dzięki różnorodności
wynikającej z reprezentowania wielu sektorów życia
społecznego każdy z koalicjantów wnosi do współpracy swoje
kompetencje i zasoby. Szczególną uwagę w działaniach Partnerstwa przywiązuje się do
wspólnego wspierania i motywowania mieszkańców Nadodrza do podejmowania działań na rzecz
rozwiązywania własnych problemów.
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Partnerstwo Razem dla Nadodrza
Liderem Partnerstwa „Razem dla Nadodrza” jest MOPS;
partnerstwo liczy 20 członków. Do najaktywniejszych koalicjantów
należą:
Rada Osiedla Nadodrze

Klub pod Kolumnami
Zespół Szkolno –
Przedszkolny Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 93

Infopunkt Nadodrze
Łokietka 5

Szkoła Podstawowa
Nr 108
Komisariat Policja
Wrocław Ołbin
Towarzystwo
Kultury Czynnej

Stowarzyszenie Pomocy
„Iskierka”
Polski Komitet Pomocy
Społecznej

Straż Miejska
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Projekt „Wrocław Miastem Aktywnych”
Edycje: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Cel projektu: zwiększenie szansy na integrację społeczną
i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Grupa docelowa: średnio rocznie 500 klientów MOPS
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Wartość projektu: średnio rocznie 4 mln zł
Realizacja: kontrakty socjalne i programy
aktywności lokalnych
Źródło dofinansowania:
Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI , Poddziałanie: 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
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Program Aktywności Lokalnej jako narzędzie aktywizacji
skierowany jest do osób w ramach konkretnego środowiska lub
członków danej społeczności

oparty na zdiagnozowanych problemach społeczności lokalnych

cele:
*aktywizacja społeczna i rozwiązywanie problemów społeczności
lokalnej
*zapewnienie współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji
istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności lokalnej
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Program Aktywności Lokalnej
INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
animator lokalny, grupy wsparcia,
warsztaty edukacyjne, treningi umiejętności, warsztaty autoprezentacji,
warsztaty racjonalnego zarządzania gospodarstwem domowym
warsztaty taniego i ekonomicznego gotowania
warsztaty aktywizujące,
Pracownia Rodzinna,
Akademia Lidera Lokalnego.

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
festyny, imprezy, wycieczki, spotkania edukacyjne,
Debaty społeczne,
Punkt Informacji Obywatelskiej
Forum Aktywności Lokalnej
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Rozwój Programów Aktywności Lokalnych w 2013r.
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PAL Aktywne Nadodrze
SUKCESY:
W 2010r. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności
Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie uhonorował
PAL „Aktywne Nadodrze” certyfikatem Centrum
Aktywności Lokalnej.
Mieszkańcy Nadodrza, jako jedyna społeczność lokalna
miasta Wrocławia, została wybrana do opisania swojej
aktywności w nowej publikacji: „Aktywne społeczności.
Zmiana społeczna. Katalog praktyk”.
Społeczność Nadodrza to społeczność twórcza,
zaangażowana, zaradna, bezpieczna, solidarna, otwarta,
ucząca się. Za taką została uznana społeczność Nadodrza,
z którą prowadzona jest rewitalizacja społeczna przez ZTPS 7
we współpracy z koalicjantami z partnerstwa „Razem dla
Nadodrza”.
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PAL Aktywne Nadodrze
Sukcesy:
Liderzy Lokalni
W 2012 roku w ramach projektu Wrocław Miastem
Aktywnych odbyły się warsztaty Akademii Lidera w
PAL „Aktywne Nadodrze”.
Przez 4 miesiące 11 osób było przygotowywanych do
przedsiębiorczości społecznej, animowania grup
społecznych, aktywnego rozwoju społecznego.
Efektem warsztatów jest zawiązanie nowych przyjaźni,
angażowanie się uczestników w animowanie lokalnych
wydarzeń. Dzięki nabytym umiejętnościom stali się
inicjatorami i organizatorami imprez skierowanych
do społeczności lokalnej.
Na zakończenie otrzymali certyfikaty.

12

Organizatorzy Społeczności Lokalnej
Od 2013 w MOPS planowane jest
wdrażanie OSL - Organizowania Społeczności Lokalnej
w oparciu o realizację działań środowiskowych oraz Programów Aktywności Lokalnej,
(budowanie spójności społecznej, funkcje integracji i aktywizacji społecznej, oddziaływaniem na
środowisko lokalne w celu poprawy, jakości jego funkcjonowania).
Nowa metoda środowiskowa jaką jest OSL,
wyznaczać będzie kierunek rozwoju pracownika socjalnego
jako organizatora społeczności lokalnej (19 osób spośród kadry MOPS).
Zgodnie z zasadą empawermentu organizator społeczności lokalnej będzie
starać się przywracać kontrolę nad własnym życiem mieszkańca,
poprzez dostrzeganie i wspieranie jego mocnych stron.
OSL w instytucji powinien być otwarty na różnorodność działań.
OSL zaprasza do współpracy przedstawicieli sceny lokalnej oraz integruje swojego odbiorcę
z systemem wsparcia dostępnym dla mieszkańców danej społeczności z wykorzystaniem
potencjału tej społeczności. Pracownik socjalny instytucji pomocy społecznej powinien być liderem
działań okolicznościowych. Bez wzajemnego systemu wsparcia instytucji pomocowych oraz bez
trafnej diagnozy zasobów oraz potrzeb danej społeczności i mieszkańca proces aktywizacji nie
będzie przebiegał efektywnie.
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Projekt „Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia – kluczowego elementu infrastruktury
służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS – rewitalizacja budynków przy ul.
Rydygiera we Wrocławiu”
Cel projektu: wsparcie infrastruktury użytkowanej przez instytucje i organizacji pełniące kluczowe
funkcje społeczne na rzecz społeczności lokalnej obszaru wsparcia.
Przedmiot realizacji: remont budynków przy ul. Rydygiera 43abcd i 45a
we Wrocławiu i stworzenie w ich wnętrzu:
- ośrodka interwencji kryzysowej dla kobiet z dziećmi
- placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego
- ośrodka interwencji kryzysowej w tym dla osób niepełnosprawnych
- hotelu dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz rodzin zastępczych
- klubu samopomocy.
Wskaźnik do osiągnięcia: w roku 2013 z usług NCW powinno skorzystać około 100 osób
Wartość projektu: 5 018 439,18zł, w tym budżet MOPS na wyposażenie 95 162,52zł
Źródło dofinansowania:
RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 9 Odnowa zdegradowanych
obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”), Działanie 9.1 Odnowa zdegradowanych
obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców
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Projekt „Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia – kluczowego elementu infrastruktury
służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS – rewitalizacja budynków przy ul.
Rydygiera we Wrocławiu”

Rydygiera 43ab i cd
PRZED REMONTEM

PO REMONCIE
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Projekt „Kreacja Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia – kluczowego elementu infrastruktury
służącej społeczności lokalnej i podopiecznym MOPS – rewitalizacja budynków przy ul.
Rydygiera we Wrocławiu”
PRZED REMONTEM

PO REMONCIE

Rydygiera 45a
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Nadodrzańskie Centrum Wsparcia
DZIAŁANIA
CAŁODOBOWE

DZIENNE

OŚRODEK
WSPARCIA
DLA PEŁNOLETNICH
WYCHOWANKÓW
PIECZY ZASTĘPCZEJ

PLACÓWKA
OPIEKUŃCZOWYCHOWAWCZA
DLA DZIECI
I MODZIEŻY
KLUB
SAMOPOMOCY
DLA DOROSŁYCH

OŚRODEK
WSPARCIA
Rodzina w kryzysie
OŚRODEK
WSPARCIA
DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
I STARSZYCH

17

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia
Działania dzienne – w 2013 roku:
Program Aktywności Lokalnej „Aktywne Nadodrze”
Rozwój metody środowiskowej na Nadodrzu – Partnerstwo „Razem dla Nadodrza”
Poradnictwo specjalistyczne m.in. w zakresie uzależnień, przemocy, problemów
rodzinnych i opiekuńczych,
Poradnictwo zawodowe (Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej),
Grupy wsparcia, grupy samopomocowe
Wdrażanie OSL (organizowanie społeczności lokalnej)
Poradnictwo prawne
Prowadzenie projektów animacyjnych, Wolontariatu i praktyk słuchaczy Kolegium
Pracowników Służb Społecznych
Organizowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym i oświatowym mających na celu
wspieranie rodziny (we współpracy z ngo m.in. Towarzystwem Kultury Czynnej)

Działania całodobowe – planowane są w II połowie 2013 roku
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Nadodrzańskie Centrum Wsparcia
W ramach działań całodobowych działać będzie:
I. Ośrodek wsparcia dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
przewidziana liczba miejsc: 15
Ośrodek będzie stanowić etap przejściowy do czasu usamodzielnienia i będzie dawać
młodzieży szanse na wyrównany start
II. Ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych
przewidziana liczba miejsc: 15
Będzie to miejsce, działające na zasadzie bardzo szybkiej interwencji, gdzie w sposób
profesjonalny zapewniona zostanie opieka osobie, która na co dzień ma tę opiekę
zapewnioną. Opiekunowie osób starszych, niepełnosprawnych czasem borykają się z
problemem braku możliwości zabezpieczenia opieki swojemu podopiecznemu w sytuacji,
gdy istnieje konieczność leczenia szpitalnego opiekuna (często również osoby starszej lub
niepełnosprawnej) lub krótkiego wyjazdu.
III. Ośrodek wsparcia „Rodzina w kryzysie”
przewidziana liczba miejsc: 19 (w tym miejsca dla małych dzieci)
Ośrodek ma na celu zapewnienie miejsca dla rodzin z dziećmi będących w kryzysie, w
formie krótkoterminowego wsparcia z zapewnieniem przystosowanej do przypadku opieki
specjalistycznej.
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Dziękuję za uwagę!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Strzegomska 6
53-611 Wrocław
tel. 71/ 78 22 300
www.mops.wroclaw.pl
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