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SŁOWO WSTĘPNE

Drodzy Czytelnicy!

 Niezmiernie miło jest mi oddać w Państwa ręce kolej-

ny, trzeci w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego 

Obserwatorium Integracji Społecznej w Zielonej Górze. 

 Jednym z głównych tematów bieżącego numeru jest 

podsumowanie Kampanii „Lubuska Aktywność Obywa-

telska”, która zrealizowana została w ramach obchodów 

Europejskiego Roku Obywateli 2013. Najważniejszym 

punktem Kampanii były uroczyste obchody 10-lecia 

uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie zorganizowane przez Regionalny Ośro-

dek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.  

 Zachęcam Państwa także do zapoznania się z pozo-

stałymi artykułami zawartymi w niniejszym numerze na-

szego pisma m.in.:  przedstawienie laureatów konkursu  

„Obudzić aktywność – dobre praktyki w ramach współ-

pracy jednostek pomocy społecznej z NGO”, „Ja Obywa-

tel” – konkurs Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, 

Pomoc warta zachodu – Targi aktywnych form pomocy. 

Szczególnie polecam wypowiedź Pani Marszałek Woje-

wództwa Lubuskiego Elżbiety Polak, podsumowującą 

pierwszy rok działalności Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Zielonej Górze.  

 Mamy nadzieję, że Biuletyn będzie cennym źródłem 

informacji i inspiracji.

 Publikacja została wydana w ramach projektu syste-

mowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, 

Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy in-

tegracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja 

społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Życzę Państwu miłej i owocnej lektury 

JAKUB PIOSIK
Dyrektor 

Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej 

w Zielonej Górze 
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 Utworzenie samodzielnej jed-
nostki organizacyjnej wydzielonej 
ze struktur Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubuskiego 
było ustawowym obowiązkiem 
Zarządu Województwa. Spełnili-
śmy ten obowiązek i tak powstał 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Zielonej Górze. Działal-
ność Ośrodka finansowana jest 
zarówno ze środków Samorządu 
Województwa Lubuskiego, jak 
i co ważne ze środków zewnętrznych 
pozyskanych z projektów unijnych.       
 Rok działalności ROPS-u to 
rok udany! Wśród powierzo-
nych zadań jakie zrealizowaliśmy  
w ciągu 12 miesięcy pragnę zwró-
cić szczególną uwagę na kampa-
nię „Lubuskie przeciw przemocy” 
Siła w Szacunku w Rodzinie Siła, 
w ramach Programu Osłonowe-
go Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej, jak również na Kam-

Pytanie do Elżbiety Polak Mar-
szałek Wojewdztwa Lubuskiego 
dotyczące roku działalności Re-
gionalnego Ośrodka Polityki  Spo-
łecznej

Pani Marszałek, 1 lipca 2012 r. 
rozpoczął swoją działalność Re-
gionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Zielonej Górze. 
To ważne wydarzenie dla nasze-
go regionu – województwa. Mija 
rok od utworzenia jednostki wy-
odrębnionej ze struktur Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego. Czy zechciałaby Pani 
podsumować działalność Ośrod-
ka, jaki był to rok w opinii Zarządu 
Województwa?

panię „Lubuska Aktywność Oby-
watelska” zrealizowaną w ramach 
obchodów Europejskiego Roku 
Obywateli 2013. Oba projekty bez 
chwili wahania objęłam honoro-
wym patronatem. 
 Usystematyzowaliśmy pro-
wadzenie procedur adopcyjnych 
przez ośrodki adopcyjne działają-
ce na terenie województwa. Zo-
stało podpisane w tym zakresie 
specjalne porozumienie pomię-
dzy publicznymi i niepublicznymi 
ośrodkami adopcyjnymi. 
 W ramach pozyskanych środ-
ków zewnętrznych w strukturach 
ROPS działa Obserwatorium In-
tegracji Społecznej, które zostało 
powołane na mocy porozumie-
nia pomiędzy Centrum Rozwoju 
Zasobów Ludzkich w Warszawie 
a województwem lubuskim. 
 Stworzenie Obserwatoriów jest 
odpowiedzią na potrzebę identy-

fikacji regionalnych problemów 
społecznych. 
 Realizując V edycję projektu 
„Podnoszenie kwalifikacji kadr po-
mocy i integracji społecznej” utwo-
rzyliśmy studia podyplomowe na 
kierunku ekonomia społeczna dla 
pracowników instytucji pomocy 
i integracji społecznej oraz partne-
rów społecznych i gospodarczych. 
Zdobyta na tym kierunku wiedza 
z dziedziny ekonomii, zarządzania, 
finansów i prawa niezbędna do 
tworzenia i zarządzania instytucja-
mi społecznymi pozwoli przyszłym 
absolwentom nie tylko prowadzić, 
ale i rozwijać podmioty ekonomii 
społecznej. 
 Ten pierwszy rok działalności 
ROPS otwiera nowy rozdział moż-
liwości i potencjałów samorządu 
województwa w realizacji niezwy-
kle istotnych zadań w obszarze po-
lityki społecznej. 

ROK DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI 
SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE
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 Lubuskie obchody 10-lecia uchwalenia ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie zorganizowane zostały w dniu 1 czerwca 
2013 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzon-
kowie. Ich inicjatorem i głównym realizatorem był Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Okazją do spotkania w Drzonkowie 
był również obchodzony w tym dniu Międzynarodowy Dzień Dziecka, 
w związku z którym zapewniono dla lubuskich rodzin z dziećmi liczne 
atrakcje sportowo-rekreacyjne. Honorowy patronat nad kampanią ob-
jęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak.
 Obchody rozpoczęły się od seminarium, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele samorządów terytorialnych, Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej oraz licznie przybyli liderzy organizacji pozarządowych 
i innych podmiotów trzeciego sektora.
 Seminarium uroczyście otworzył Wicemarszałek Województwa Lu-
buskiego Maciej Szykuła. Następnie głos zabrał Krzysztof Więckiewicz 
– Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, który przybliżył uczestnikom genezę powstania 
ustawy. 
   

 Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Zielonej Górze zaprezentował doświadczenia Samorządu Woje-
wództwa Lubuskiego z NGO, przedstawiając m.in. wsparcie finansowe 
podmiotów III sektora w latach 2008-2012, ilość wspartych zadań, naj-
częściej dofinansowanych obszarów wsparcia, jak również współpracę 
pozafinansową. Podkreślił również, że głównym celem działań Samo-
rządu Województwa Lubuskiego w zakresie współpracy z NGO jest bu-
dowanie między nim a organizacjami partnerstwa służącego rozpozna-
waniu i lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz podnoszeniu 
poziomu życia mieszkańców regionu. W latach 2008 do 2012 samorząd 
wsparł finansowo 2330 zadań publicznych z różnych dziedzin życia spo-
łecznego na łączną kwotę 16 489 482 zł.
    
    

KAMPANIA „LUBUSKA AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA” 
zrealizowana w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013

Maciej Szykuła – Wicemarszałek Woje-
wództwa Lubuskiego  

Fot. Obserwatorium Integracji Społecznej

Krzysztof  Więckiewicz – Dyrektor Departa-
mentu Pożytku Publicznego Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej  

Jakub Piosik – Dyrektor Regionalnego Ośrod-
ka Polityki Społecznej w Zielonej Górze
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 Przedstawiciel Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach 
– Adam Szulczewski przedstawił plusy i minusy ustawy – m.in. współpra-
cy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, programu 
współpracy, inicjatywy lokalnej itp. Jako ostatni wystąpił Romuald Ma-
linowski - Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Woje-
wództwa Lubuskiego, który opowiedział o jej funkcjonowaniu w naszym 
regionie, m.in. o procedurach powoływania członków, zadaniach Rady, 
oraz ważnych kwes�ach dotyczących lubuskich organizacji pozarządo-
wych poruszanych na posiedzeniach.  

                        

   
 Podczas trwania seminarium odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
wraz z Obserwatorium Integracji Społecznej pod hasłem: „Obudzić ak-
tywność – dobre praktyki w ramach współpracy jednostek pomocy spo-
łecznej z NGO”. Konkurs skierowany był do ośrodków pomocy społecz-
nej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, realizujących wspólny 
projekt z podmiotami III sektora na terenie województwa lubuskiego  
w obszarze polityki społecznej. Celem konkursu był wybór projektu, 
który miał największy wpływ na pobudzenie aktywności obywatelskiej  
w zakresie zminimalizowania skutków wykluczenia społecznego tzw. 
„dobrych praktyk”. 
 W kategorii I (PCPR oraz NGO) laureatem zostało Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Żaganiu oraz Fundacja „Nasz Dom” z Lutola Mokre-
go za projekt pn. „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu”. W kategorii II (OPS 
oraz NGO) laureatem został Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku 
wraz z Fundacją  „Dom Wspólnoty Barka” w Drezdenku za projekt pn. 
„Oparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Wyróżnienie w II kate-
gorii otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku wraz z Fundacją 
„Spieszmy się” ze Zbąszynka za projekt pn. „60+ to Dobry Czas”.

Romuald Malinowski – Przewodniczący 
Rady Działalności Pożytku Publicznego Wo-
jewództwa Lubuskiego 

Adam Szulczewski – Przedstawiciel Fundacji 
na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach 

Laureaci konkursu „Obudzić aktywność 
– dobre praktyki w ramach współpracy jed-
nostek pomocy społecznej z NGO”



Obserwatorium Integracji  Społecznej w Zielonej Górze 

BIULETYN  Nr 3/2013

8

 Po zakończeniu seminarium na terenie WOSiR 
w Drzonkowie odbył się piknik z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Dziecka. Wypełniły go liczne atrak-
cje sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Rodziny  
z dziećmi mogły skorzystać bezpłatnie m.in. z base-
nu olimpijskiego, basenu rekreacyjnego, ujeżdżal-
ni, strzelnicy, zamków dmuchanych, trampoliny. 
Dodatkowo zabawę uzupełniły – odbywające się na 
dużej scenie – występy przygotowane przez ama-
torskie grupy artystyczne i organizacje pozarządo-
we, pokazy sportu wyczynowego i fitness.
 W rozstawionych namiotach swoje stoiska pro-
mocyjne zorganizowały stowarzyszenia, fundacje, 
instytucje i jednostki organizacyjne samorządu wo-
jewództwa lubuskiego. 
 Organizatorzy pikniku duże znaczenie przy-
wiązali do działań promocyjnych, związanych 

 Uczestnicy pikniku z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

z realizacją kampanii. Obok otwarcia stoiska 
promocyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze, stoisk podmiotów  
III sektora oraz rozstrzygnięcia konkursu pod ha-
słem „Obudzić aktywność – dobre praktyki w ra-
mach współpracy jednostek pomocy społecznej  
z NGO” promocja kampanii odbyła się również 
na płaszczyźnie medialnej. Informacje na jej te-
mat ukazały się m.in. w formie wkładki w Gazecie 
Lubuskiej, informacji w serwisach TVP Gorzów 
Wlkp. na antenie Radia Zachód oraz na plakatach 
informacyjnych.
 Partnerami przy organizacji kampanii byli: De-
partament Europejskiego Funduszu Społecznego 
UMWL, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządo-
wych w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.
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Podczas imprezy zapewniono uczestnikom wiele atrakcji m.in. gry, zabawy, konkursy. Uczestnicy warsztatów 
terapii zajęciowej zaprezentowali swoje wyroby, które można było zakupić. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji 
zorganizowała pokazy techniki jazdy na wózku aktywnym. Swoje działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

przedstawiły organizacje pozarządowe. Zielonogórski ”START” zorganizował pokaz oraz kon-
kurs strzelania. 

Ponadto uczestnicy Pikniku mogli bezpłatnie korzystać z bogatej oferty Woje-
wódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (m.in. basenu olimpijskiego, basenu 

rekreacyjnego, ujeżdżalni, przejażdżki bryczką, strzelnicy). 
Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych na Piknik przybyło 

wiele osób niepełnosprawnych wraz ze swoimi rodzinami i opieku-
nami. 

III LUBUSKI PIKNIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2 czerwca 2013 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonko-
wie odbył się III Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych.

  Fot. Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Ponadto uczestnicy Pikniku mogli bezpłatnie korzystać z bogatej oferty Woje-
wódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (m.in. basenu olimpijskiego, basenu 

rekreacyjnego, ujeżdżalni, przejażdżki bryczką, strzelnicy). 
Mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych na Piknik przybyło 

wiele osób niepełnosprawnych wraz ze swoimi rodzinami i opieku-
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  Fot. Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
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Laureat w I kategorii: Powiato-
we Centrum Pomocy Rodzinie 
w Żaganiu i Fundacja „NASZ 
DOM” w Lutolu Mokrym 

Nazwa projektu – dobrych prak-
tyk: „Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Żaganiu”.
Zasięg: Obszar Powiatu Żagań-
skiego
Opis podjętych działań: Działania 
na rzecz środowiska rodzin za-
stępczych skupiały się wokół na-
stępujących działań:
1) trzydniowe warsztaty „Rodzic 
zastępczy wobec dziecka z zacho-
waniami trudnymi”,
2) inicjowanie powstania grup 
wsparcia rodziców zastępczych 
jako podstawowego elementu Po-
wiatowego Mikrosystemu Wspar-
cia,
3) cykliczne warsztaty szkole-
niowe dla rodziców zastępczych 
wychowujących młodzież usamo-
dzielnianą, 
4) objęcie wsparciem rodziców 
biologicznych dzieci umieszczo-
nych w pieczy zastępczej.
Równolegle były podejmowane 
działania na rzecz młodzieży prze-

PREZENTACJA DOBRYCH PRAKTYK W RAMACH KONKURSU 
„Obudzić aktywność – dobre praktyki w ramach współ-
pracy jednostek pomocy społecznej z NGO”

Konkurs skierowany był do ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych cen-
trów pomocy rodzinie, realizujących wspólny projekt z podmiotami III sektora na 
terenie województwa lubuskiego w obszarze polityki społecznej. Celem konkursu 
był wybór projektu, który miał największy wpływ na pobudzenie aktywności oby-
watelskiej w zakresie zminimalizowania skutków wykluczenia społecznego tzw. „do-
brych praktyk”. 

bywającej w rodzinach zastęp-
czych:
1) warsztaty „Dobry Gospodarz” 
w ramach Programu WINDA 
– przeciwdziałanie niepowodze-
niom życiowym młodzieży z ro-
dzin zastępczych,
2) wakacyjne turnusy aktywi-
zacyjne ukazujące ograniczenia 
i możliwości młodzieży,
3) zajęcia reintegracji zawodo-
wej i społecznej w Fundacji „Nasz 
Dom” dla usamodzielniającej się 
młodzieży z rodzin zastępczych 
(5-dniowe wyjazdy połączone 
z 8-godzinną pracą pod nadzorem 
mistrza zawodu oraz samodziel-
nym przygotowaniem posiłków),

4) zatrudnienie monitorowane 
w Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej 
WINDA.
Zakładane cele: wzrost kompe-
tencji życiowych i umiejętności 
społeczno-zawodowych (kształ-
cenie umiejętności w zakresie 
pełnienia ról społecznych), wspie-
ranie dążenia do samodzielności 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, podwyższenie kom-
petencji zawodowych poprzez 
udział w zajęciach reintegracji 
zawodowej (udział w spółdzielni 
socjalnej).
Osiągnięte rezultaty: 
• ukształtowanie się trzech grup 
wsparcia – po jednej w poszcze-

Przedstawienie nagrodzonych projektów
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umieszczonych w rodzinach za-
stępczych, 
6) osoby niepełnosprawne i ich 
otoczenie,
7) rodziny z problemami opie-
kuńczo-wychowawczymi,
Liczba uczestników: W latach 
2011/2013 – ok 520 osób.

Laureat w II kategorii: Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Drezden-
ku i Fundacja „Dom Wspólnoty 
Barka” w Drezdenku

Nazwa projektu – dobrych prak-
tyk: „Oparcie społeczne dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi”
Zasięg: Gmina Drezdenko
Opis podjętych działań: 
1) warsztaty: taneczne dla grupy 
26 osób – 70 godzin, filmowe dla
grupy 10 osób – 70 godzin, pla-
styczne dla grupy 18 osób – 70 
godzin, techniczne dla grupy 12 
osób – 70 godzin, muzyczne dla 
grupy 28 osób – 70 godzin, te-
atralne dla grupy 16 osób – 70 
godzin, 
2) udział w terapii z koniem 
– dwie grupy po 10 osób – 40 go-
dzin terapii,

gólnych subregionach powiatu 
żagańskiego: Iłowa, Żagań, Szpro-
tawa,
• powołanie w lutym 2012 r. 
Centrum Aktywnej Integracji 
WINDA w Szprotawie jako miej-
sca współtworzonego przez Fun-
dację „Nasz Dom”, Stowarzysze-
nie Zastępczego Rodzicielstwa 
oddział w Żaganiu oraz Lutolską 
Spółdzielnię Socjalną WINDA 
(miejsce to służy do aktywizacji 
zawodowej i społecznej rodziców 
zastępczych, rodziców biologicz-
nych dzieci umieszczonych w pie-
czy zastępczej, usamodzielnianej 
młodzieży z rodzin zastępczych 
oraz osób z otoczenia wymienio-
nych grup).
Adresaci podejmowanych działań:
1) wychowankowie rodzin za-
stępczych w wieku 15-17 lat,
2) rodzice zastępczy wychowan-
ków w wieku 15-17 lat,
3) pełnoletni wychowankowie 
rodzin zastępczych w wieku 18-
-25 lat,
4) rodziny zastępcze z problema-
mi opiekuńczo-wychowawczymi  
i ich otoczenie,
5) rodzice biologiczni dzieci 

3) grupa wsparcia dla rodzin  
i opiekunów – 26 osób – 140 go-
dzin,
4) wsparcie w kryzysie – 14 osób 
– 70 godzin,  
5) poradnictwo: prawne 30 go-
dzin, psychiatryczne 30 godzin, 
psychologiczne 30 godzin, socjal-
ne kompleksowe 80 godzin,
6) wspólne grillowanie – spo-
tkanie integracyjne inaugurujące 
rozpoczęcie projektu na terenie 
ogrodu domu wspólnoty – ok 100 
osób, 
7) wyjazd integracyjny do kina 
w Gorzowie Wlkp., wizyta w stu-
dio TVP Gorzów Wlkp., wspólny 
obiad, zakupy w galerii handlo-
wej – 50 osób,
8) konferencja podsumowują-
ca projekt: występy uczestników 
projektu – grupy: muzycznej, ta-
necznej, teatralnej, wystawa prac 
grupy plastycznej i technicznej: 
plakaty, wyroby z drewna, ozdo-
by, bibeloty.
Zakładane cele: poprawa funkcjo-
nowania społecznego beneficjen-
tów programu dzięki udziałowi 
w różnorodnych formach akty-
wizacji: warsztaty plastyczne, 
muzyczne, techniczne, taneczne, 
teatralne, filmowe, terapii z ko-
niem, czynnej rekreacji i udziało-
wi w spotkaniach integracyjnych, 
poprawa sytuacji rodziny, w któ-
rej są osoby dotknięte chorobami 
psychicznymi i niepełnosprawne 
intelektualnie dzięki możliwości 
udziałowi w grupach wsparcia dla 
rodzin osób chorych psychicznie 
i grupie wsparcia dla rodzin osób 
niepełnosprawnych intelektual-
nie, poprawa funkcjonowania ro- 
dziny dzięki możliwości korzysta-
nia z nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego, psychiatrycznego, psy- 
chologicznego, wzmocnienie sy- 
tuacji rodzin osób objętych pro-
gramem dzięki skoordynowane-
mu wsparciu socjalnemu, inte-
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cy, niepełnosprawni mieszkańcy 
domu wspólnoty dla bezdomnych, 
osoby ze Stowarzyszenia na rzecz 
Osób Niepełnosprawnych Inte-
lektualnie „Więzi” oraz rodziny  
i ich opiekunowie. 
Liczba uczestników: Łącznie pro-
gramem objętych zostało 80 
osób w tym: 48 z zaburzeniami 
psychicznymi i niepełnosprawni 
intelektualnie, 32 – rodzice i opie-
kunowie. 

Wyróżnienie w II kategorii: 
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Zbąszynku i Fundacja 
„Spieszmy się” w Zbąszynku

Nazwa projektu – dobrych prak-
tyk: „60+ to Dobry Czas”
Zasięg: Gmina Zbąszynek
Opis podjętych działań: 
I. Działania przygotowawczo – or-
ganizacyjne
1. Stworzenie koncepcji progra-
mowej projektu „60+ to Dobry 
Czas”.
2. Nawiązanie współpracy. Opra-
cowanie ram współpracy. Podpi-
sanie umowy.  
3. Akcja promocyjna: plakaty, 
ulotki. Rekrutacja na zajęcia.

gracja beneficjentów programu
poprzez uczestnictwo w różnych 
imprezach integracyjnych, uczest-
nictwo beneficjentów programu
w życiu społeczno-gospodarczym 
środowiska poprzez udział w za-
jęciach przygotowujących do po-
mocy wzajemnej i samopomocy: 
pomoc przy organizowaniu spo-
tkań integracyjnych, opiekowanie 
się słabszymi i chorymi, przygoto-
wywanie prac na wystawy i kier-
masze, stworzenie warunków do 
samodzielnego funkcjonowania 
osób samotnych dzięki zorgani-
zowaniu wsparcia innych: pomoc 
socjalna, opieka mieszkańców 
domu wspólnoty (obiady, pomoc 
w pracach domowych, robie-
niu zakupów, wyjściach do leka- 
rza), wypracowanie porozumienia  
o współpracy między instytucja-
mi i organizacjami działającymi 
w obszarze pomocy społecznej 
poprzez wspólne wykonywanie 
zadań objętych programem. 
Osiągnięte rezultaty: 
• poprawa funkcjonowania spo-
łecznego beneficjentów progra-
mu i ich integracja (uczestnictwo 
w warsztatach, grupach wsparcia, 
terapiach, przedsięwzięciach w ży- 
ciu społeczno – gospodarczym 
środowiska), 
• samotna osoba ze znacznym 
deficytem intelektualnym za-
mieszkała w domu wspólnoty dla 
osób bezdomnych a kolejna jest 
przygotowywana do zamieszka-
nia, 
• wypracowanie propozycji do 
Strategii Rozwoju Gminy w obsza-
rze pomocy społecznej. 
Adresaci podejmowanych działań:
Adresatami podejmowanych dzia- 
łań byli mieszkańcy środowiska 
lokalnego – osoby z zaburze-
niami psychicznymi i niepełno-
sprawnością intelektualną, osoby 
uczestniczące w zajęciach Środo-
wiskowego Domu Samopomo-

4. Stworzenie grup projekto-
wych, wyznaczenie liderów i wo- 
lontariuszy do wykonywania za-
dań, ustalenie sposobu przepły-
wu informacji.
5. Zaproszenie do prowadzenia 
zajęć specjalistów i opracowanie 
planu zajęć.
II. Działania bezpośrednie: wdra-
żanie do tworzenia grup samo-
pomocowych. Włączenie osób 
starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego poprzez przełama-
nie bariery informatyzacji życia 
(przeciwdziałanie e-wykluczeniu) 
i bariery językowej – stymulowa-
nie rozwoju oraz sprawności inte-
lektualnej.
Blok edukacyjny:
1. Zakup materiałów szkolenio-
wych i rozpoczęcie nauki języka 
niemieckiego/poziom podstawo-
wy/ – grupa co najmniej 80% pla-
nowanej liczby osób, 2 godziny 
tygodniowo listopad-kwiecień, czę- 
ściowo realizowany w terenie; wy-
cieczka do kawiarni, restauracji, 
sklepu, na stację PKP, do urzędu, 
przychodni zdrowia – nauka języ-
ka użytkowego/. Przygotowanie 
uzdolnionych uczestników do roli 
„tłumaczy pierwszego kontaktu” 
organizacji emeryckich z partne-
rem zagranicznym. Po zrealizowa-
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niu 50% zajęć kontakt językowy z 
dziećmi ze świetlic środowisko-
wych i starszych klas Szkoły Pod-
stawowej w Zbąszynku. 
2. Zakup materiałów szkolenio-
wych i rozpoczęcie nauki języka 
angielskiego/poziom podstawo-
wy/ - grupa co najmniej 80% pla-
nowanej liczby osób, 2 godziny 
tygodniowo listopad-kwiecień, 
/częściowo realizowany w tere-
nie; wycieczka do kawiarni, re-
stauracji, sklepu, na stację PKP, 
do urzędu, przychodni zdrowia 
– nauka języka użytkowego/. Przy-
gotowanie uzdolnionych uczestni-
ków do roli „tłumaczy pierwszego 
kontaktu” organizacji emeryckich 
z partnerem zagranicznym. Po zre-
alizowaniu 50% zajęć kontakt języ-
kowy z dziećmi ze świetlic środo-
wiskowych i starszych klas Szkoły 
Podstawowej w Zbąszynku. 
3. Nauka obsługi komputera /
edytor tekstu Word, Excel, Power 
point/ i zasobu internetu – 2 gru-
py nie mniej niż 80% planowanej 
liczby, 2 godziny tygodniowo, li-
stopad-kwiecień. Nabycie umie-
jętności podstawowego posługi-
wania się komputerem i zdobycie 
umiejętności dokonywania płat-
ności bankowości elektronicznej. 
Realizacja wspólnego przedsię-
wzięcia z uczniami I Gimnazjum  
w Zbąszynku pt. „Dobry Czas so-
lidarności międzypokoleniowej”. 
Prezentacja dorobku grupy na 
uroczystym zakończeniu projektu.
Blok rekreacyjny – pobudzenie 
do aktywności ruchowej i tury-
stycznej:
Powołanie 2 grup rekreacyjno-tu-
rystycznych: Nordic Walking, nie 
mniej niż 80% planowanej liczby 
osób, spotkania 1 raz w tygodniu 
marzec-czerwiec oraz grupa ro-
werowa nie mniej niż 80% plano-
wanej liczby osób, spotkania 1 raz 
w tygodniu marzec-czerwiec. 

Blok artystyczny – rozwijanie za-
interesowań artystycznych i wła-
snych pasji:
1. Warsztaty wokalno – muzycz-
ne; nie mniej niż 80% planowanej 
liczby osób, spotkania 1 raz 
w tygodniu po 2 godziny, listopad-
-czerwiec. Przygotowanie progra-
mu muzycznego na wieczór arty-
styczny fundacji „Spieszmy się”. 
2. Zajęcia wspomagania pamięci 
z elementami kreatywnego my-
ślenia z zastosowaniem narzędzi 
teatru, rękodzielnictwa, poezji, 
plastyki. Uczestnicy nie mniej niż 
80% planowanej liczby osób, spo-
tkania 1 raz w tygodniu po 2 go-
dziny, listopad-czerwiec. 
Zakładane cele:
Głównym celem projektu jest 
przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu osób starszych po-
przez aktywizację społeczną. 
Cele szczegółowe: włączenie osób 
starszych do systemu kształcenia 
ustawicznego poprzez przełama-
nie bariery informatyzacji życia 
(przeciwdziałanie e-wykluczeniu) 
i bariery językowej – stymulowa-
nie rozwoju oraz sprawności inte-
lektualnej, pobudzenie do aktyw-
ności ruchowej 
i turystycznej poprzez cykliczne 
zajęcia usprawniające, rozwijanie 
zainteresowań artystycznych 
i własnych pasji poprzez udział 
w zajęciach i grupach zaintere-
sowań, wdrażanie do tworzenia 
grup samopomocowych.  
Osiągnięte rezultaty: 
• liczba uczestników w nowo 
utworzonych projektach – 45 
osób,
• liczba uczestników posługują-
ca się językiem obcym – 20 osób,
• liczba uczestników z nowymi 
umiejętnościami obsługi kompu-
tera i internetu – 20 osób,
• liczba uczestników z nowymi 
umiejętnościami artystycznymi 
– 10 osób,

• liczba uczestników z pozytyw-
ną samooceną – 40 osób,
• liczba uczestników podejmu-
jących działania samopomocowe 
– 15 osób,
• założenie Zbąszyneckiego Uni- 
wersytetu Trzeciego Wieku, pro-
wadzenie szkoły wolontariatu 
oraz pogotowia dobrego słowa, 
dobra komunikacja językowa (an-
gielski, niemiecki) z dziećmi ze 
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku 
i młodzieżą z I Gimnazjum w Zbą-
szynku.   
Adresaci podejmowanych działań:
Projekt skierowany jest do 45 
osób starszych w wieku 60+ z te-
renu Gminy Zbąszynek. Uczestni-
kami projektu są z reguły osoby 
w wieku 60-80 lat, zamieszkałe 
w Gminie Zbąszynek, które nie 
uczestniczą w żadnej formie ak-
tywności społecznej. Projekt za-
kłada równość szans dla kobiet 
i mężczyzn. 
Liczba uczestników: Łącznie pro-
gramem objętych zostało 45 osób 
i 25 osób na zasadzie wolnego 
słuchacza. 



Obserwatorium Integracji  Społecznej w Zielonej Górze 

BIULETYN  Nr 3/2013

15

Realizatorzy projektu od lewej: Danuta Kłos – kierow-
nik OPS  w Zbąszynku, Magdalena Prządka - koordyna-
tor działań projektowych Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zbąszynku w partnerstwie z Fundacją, Krzysztof Krzy-
wak, autor projektu „60+ to dobry czas” i jednocześnie 
szef Fundacji „Spieszmy się”.

Grupa Nordic Walking                                            

Grupa wokalna podczas koncertu 60+ to Dobry Czas

Słuchacze ZUTW na wykładzie 

  Zdjęcia dokumentujące projekt

Koncert charytatywny 
– solidarność międzypokoleniowa
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           Szlakiem obiektów sakralnych – Paradyż 

Grupa rowerowa ZUTW

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. 
Zachęcamy do dalszej działalności na rzecz lokalnych społeczności.      
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JA OBYWATEL – rozstrzygnięcie konkursu 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Istnieje wiele praw, które wynikają z obywatelstwa europejskiego, z których obywa-
tele nie zawsze zdają sobie sprawę. Rok 2013 – Europejski Rok Obywateli jest okazją 
do wyjaśnienia tych praw i zadbania o to, by obywatele byli ich świadomi i nie mieli 
trudności z korzystaniem z nich.

 Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dialog Współ-
praca Rozwój zorganizował konkurs pod hasłem „Ja 
Obywatel”. Konkurs wspierający ideę społeczeństwa 
obywatelskiego oraz działań na rzecz solidarności 
międzypokoleniowej adresowany był do osób mło-
dych (uczniów szkół gimnazjalnych województwa 

lubuskiego) i osób starszych (przedstawicieli Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku).
 Celem konkursu było przybliżenie praw obywa-
teli jakie przysługują nam jako członkom Unii Euro-
pejskiej. Przebiegał on w II etapach, w pierwszym 
– test wiedzy składający się z 40 pytań pisało blisko 
130 gimnazjalistów i 50 seniorów z Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku.

Słuchacze Uniwerystetu Trzeciego Wieku w trakcie testu
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze 
– po I etapie konkursu  
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 Do finału konkursu, który odbył się 9 czerwca 
w studiu Radia Zachód zostało zaproszonych 6 osób, 
które otrzymały największą liczbę punktów. W audy-
cji na żywo rywalizowały ze sobą dwie drużyny: se-
niorów w składzie: Alicja Zięta, Zdzisław Górski oraz 
Stanisław Lewandowski (z Uniwersytetu III wieku  
w Zielonej Górze) oraz drużyna gimnazjalistów: 
Mateusz Borowy (Niepubliczne Gimnazjum dla 
Młodzieży w Lubsku), Dominika Jankowska (Gim-
nazjum nr 1 w Zielonej Górze) oraz Wojciech Łu-
gowski (Gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wielkopol-
skim).

Finał konkursu w Studio Radia Zachód – uczestnicy Poziom był wyrównany, ale jednym punktem 
zwyciężyła drużyna seniorów. Członkowie obu dru-
żyn otrzymali nagrody, zwycięzcy – notebooki, tor-
by i myszki, a gimnazjaliści – tablety i etui.

Konkurs przeprowadzono w ramach kam-
panii Lubuska Aktywność Obywatelska. Do 
końca roku w ramach działań zmierzających 
do zwiększenia poziomu wiedzy nt. praw UE, 
zaplanowano: cykl audycji i reportaży wraz  
z konkursami, działania promocyjno – edu-
kacyjne w telewizji, radio i prasie, reklamę 
na nośnikach wielkoformatowych, publika-
cje.

Finaliści wraz z nauczycielami i organizatorami konkursu

Zwycięska drużyna seniorów oraz gimnazjaliści

Opracowanie i foto Agnieszka Krzaczkowska
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 Jesteśmy na końcu aktualnego okresu progra-
mowania 2007-2013 i jest to dobra okazja by nie 
tylko podsumować minione 5 lat, ale także pokazać 
dobre rozwiązania łagodzenia skutków wyklucze-
nia  społecznego, które były podejmowane przez 
lubuskie jednostki pomocy społecznej poprzez licz-
ne działania w ramach integracji społecznej i zawo-
dowej. 
 Początki nie były łatwe. Nowe zadania, nowo 
zatrudnieni pracownicy projektowi, spoza ośrod-
ków (nie zawsze znający specyfikę działania pomo-
cy społecznej) oraz skala problemów tak meryto-
rycznych, jak i formalno-prawnych sprawiała, że na 
początku było naprawdę trudno. 
 W województwie lubuskim w 2008 roku projek-
ty systemowe realizowało zaledwie 67% instytucji 
pomocy społecznej. W 2009 i 2010 liczne problemy 
pojawiające się w trakcie ich realizacji m.in. płyn-
ności finansowe spowodowały, że liczba ta niestety 
spadła.  
 Wzrost obserwujemy dopiero od 2010 roku. 
Dzięki zaangażowaniu zespołu projektu systemo-
wego 7.1.3 i przyjęciu z Instytucją Pośredniczącą 
wspólnych rozwiązań możliwe było, w odróżnieniu 
od innych województw, uznanie prymatu reintegra-

cji społecznej nad zawodową. Spowodowało to nie 
tylko uniknięcie wchodzenia przez OPS-y w kompe-
tencje urzędów pracy, ale także ograniczenie mnoże-
nia liczby kursów i szkoleń, które poza kolejnym za-
świadczeniem nie dawały uczestnikom umiejętności 
w  odnalezieniu się na rynku pracy. Jak stwierdzali 
sami kierownicy ośrodków podczas kwartalnych 
spotkań, zmiana w sposobie realizacji systemówki 
dała przestrzeń na prawdziwą pracę socjalną. 
 W 2010 roku projekty realizowane były przez 
11 na 12 powiatowych centrów pomocy rodzinie 
oraz 57 na 83 ośrodków pomocy społecznej funk-
cjonujących w województwie. 
 Rok 2011 i 2012 to także dalszy wzrost zaan-
gażowania beneficjentów systemowych, zarówno 
ilościowy, jak i merytoryczny. Po kilku latach do-
świadczeń ośrodki z większą pewnością planowały 
już działania finansowane ze źródeł zewnętrznych. 
 Choć początki były trudne to od 2012 roku pro-
jekty systemowe realizuje aż  90% beneficjentów 
systemowych – 12 PCPR-ów i 74 OPS-y.
 Z obserwacji kilkuletnich zmagań z projektami 
wynikają także inne, dobre aspekty. Dodatkowe 
środki unijne pozwoliły na zatrudnienie, szczegól-
nie w małych ośrodkach, asystentów rodziny czy 

W LUBUSKICH SYSTEMÓWKACH 
środki unijne nie poszły na marne!!!

PROJEKTY SYSTEMOWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM 
w ramach Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 – dobre praktyki

Od 2008 roku w naszym województwie ośrodki pomocy społecznej i powiatowe 
centra pomocy rodzinie jako beneficjenci realizują projekty systemowe w ramach 
Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
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pracowników socjalnych,  co w wielu przypadkach 
pozwoliło spełnić wymóg organizacyjny dotyczący   
obowiązku zatrudnienia, wymaganą przepisami  
o pomocy społecznej liczbę pracowników socjal-
nych, tj., co najmniej 1 pracownika socjalnego na 
2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracow-
ników socjalnych w ośrodku pomocy społecznej.
 Były to również środki na doposażenie placó-
wek  w niezbędny sprzęt komputerowy, co stwo-
rzyło warunki do „normalnej” pracy z klientem. 
Działania projektowe to przede wszystkim  zmiany 
w samej pracy socjalnej. Zgodnie z wymogami pro-
jektowymi  nastąpiło przejście na zadaniowy sys-
tem pracy, który umożliwił, a czasami wręcz wymu-
sił konieczność współpracy, zarówno z instytucjami 
rynku pracy, organizacjami pozarządowymi, jak i in-
nymi służbami społecznymi.   Ważnym elementem  
było danie możliwości pełniejszego uczestnictwa, 
nie tylko klientom ośrodków, ale także osobom  
z otoczenia, co pozwoliło na ich integrację w śro-
dowisku. 
 Z perspektywy czasu i doświadczeń wiemy, że 
było warto. Warta jest bowiem inwestycja w czło-
wieka, szczególnie  w sferze życia społecznego, bo 
przecież od tego zaczyna on cały swój rozwój. 
 Minione lata, zdobyta wiedza i doświadczenie, 
pozwalają stwierdzić, że choć może nie są to jeszcze 
rozwiązania rewolucyjne, systemowe, to na pew-
no wartością dodaną projektów systemowych jest 
podejmowanie przez jednostki pomocy społecznej 
wielu inicjatyw wykraczających poza dotychczaso-
we ramy ustawowe i instytucjonalne. To właśnie 
projekty pozwoliły na zastosowanie szerszego wa-
chlarza instrumentów i narzędzi, które dotychczas 
nie były wykorzystywane w pełni, a aktualnie po-
magają mieszkańcom gmin i powiatów w osiąganiu 
samodzielności  ekonomicznej i społecznej. 

 Praca metodami, wzbogaconymi licznymi in-
strumentami, także poprzez projekty partnerskie 
z organizacjami pozarządowymi, przynoszą efekty, 
ale przede wszystkim odpowiada na rzeczywiste 
potrzeby mieszkańców społeczności lokalnych.   
 Szczególnie w pracy socjalnej niesienie pomo-
cy osobom z wyuczoną bezradnością powinno się 
skupiać na przywróceniu nadziei, odbudowaniu 
poczucia wartości, treningach umiejętności spo-
łecznych, czy wreszcie aktywizacji. Najważniejszym 
miernikiem skuteczności pomocy społecznej jest 
zatem zmniejszająca się liczba świadczeniobior-
ców, którzy odchodzą z systemu ze względu na 
osiąganie  samodzielności. 
 Jak zauważają zaś sami pracownicy socjalni za-
angażowani w projektach systemowych – praca  
z osobami wykluczonymi społecznie, czy stojącymi 
na pograniczu wykluczenia jest wymagająca, trud-
na i żmudna. Wymaga  ona wiele czasu i cierpliwo-
ści, zaś podejmowane działania przynoszą rezulta-
ty po miesiącach, a czasami nawet po latach. 
 To szczególnie istotne w polityce społecznej, 
w której trudno zauważyć efekty w jednym roku 
budżetowym, czy nawet w okresie czteroletniej 
kadencji. Często zmiany społeczne w zakresie in-
tegracji społecznej, ekonomii społecznej, rozwoju 
lokalnym widoczne są po latach, wtedy kiedy są 
konsekwentnie realizowane. 
 Środki europejskie niewątpliwie dały nam taką 
szansę. Jak pokażą poniższe przykłady, lubuskie 
jednostki pomocy społecznej z niej skorzystały. 
Warto jednak pamiętać  że skutecznie pomóc moż-
na tylko tym, którzy chcą sobie dać pomóc.

Małgorzata Jaskulska 
Koordynator projektu systemowego 7.1.3 
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  Zdjęcia dokumentujące projekt

POWIATOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE 
w Drezdenku
PCPR w Drezdenku od 01 czerwca 2008 r. 
realizuje projekt systemowy pn. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Drezdenku, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Celem głównym projektu jest poprawa funkcjo-
nowania społecznego klientów PCPR w Drezdenku.
 Szczególną grupą, jaka została objęta wspar-
ciem są rodzice lub opiekunowie osób niepełno-
sprawnych. Pierwsze działanie skierowane do tej 
grupy podjęto już w 2010 roku, co zaowocowało 
powstaniem Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Nie-
pełnosprawnych „SAMO – DZIELNOŚĆ”. W latach 
2011-2013 kontynuowano realizację projektu dla 
tej grupy docelowej.
 W projekcie udział wzięły przede wszystkim nieak-
tywne zawodowo mamy dzieci niepełnosprawnych. 
 W ramach przedsięwzięcia odbywały się różnego 
rodzaju zajęcia. Panie spotykały się z pracownikami 
PCPR, z psychologami oraz z innymi specjalistami. 
Działania skierowane do uczestniczek miały na celu 
walkę z wykluczeniem społecznym m.in. poprzez 
stworzenie grupy wsparcia wśród osób mających 
podobne doświadczenie życiowe oraz wyposażenie 
ich w wiedzę i umiejętności w poszukiwaniu pomo-
cy. Zorganizowane zostały również zajęcia z doradcą 
zawodowym na temat poszukiwania odpowiedniej 
pracy, która nie utrudniałaby opieki.
 Projekt zdobył duże uznanie wśród samych 
uczestników i wywołał duże emocje. Zdaniem mam 
uczestniczących w zajęciach udział w projekcie mo-
bilizuje do działania, daje możliwość zdobycia no-
wej wiedzy, umiejętności i doświadczeń.
 Możliwość realizacji projektu, przede wszystkim 
dzięki bezpośrednim kontaktom z jego uczestnika-
mi, przyczyniła się również do zdobycia ogromnego 
doświadczenia przez pracowników Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku. 

Dorota Kowalik
PCPR Drezdenko
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POWIATOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE 
w Nowej Soli 

PCPR w Nowej Soli w latach 2008-2013 
realizuje na terenie powiatu nowo-
solskiego projekt pn. „Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Nowej Soli”.

 Projekt jest odpowiedzią na potrzebę środo-
wiska lokalnego. Stanowi ofertę dla osób w wieku 
aktywności zawodowej, korzystających z pomocy 
PCPR w Nowej Soli i wywodzących się ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Celem głównym projektu jest aktywizacja edu-
kacyjna, zawodowa, społeczna i zdrowotna oraz 
przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy 
poprzez nabycie lub podwyższenie kwalifikacji za-
wodowych umożliwiających uzyskanie zatrudnie-
nia.
 Dotychczas wsparciem objęto 543 osoby, w tym: 
młodzież z rodzin zastępczych i placówek opiekuń-
czo-wychowawczych, rodziny zastępcze oraz osoby 
niepełnosprawne. Zastosowano 4 instrumenty ak-
tywnej integracji: społeczny, zdrowotny, edukacyj-
ny oraz zawodowy.
 Uczestnicy projektu brali udział w imprezach 
integracyjnych, skorzystali z doradztwa zawodo-
wego, kursów i warsztatów, a także wsparcia psy-
chologicznego i prawnego.
 Dzięki udziałowi w projekcie beneficjenci pod-
nieśli swoje kompetencje społeczno – zawodowe 
oraz nabyli umiejętności rozwiązywania proble-
mów życiowych.

Wyjazd warsztatowo-integracyjny dla osób niepełnosprawnych
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KIEROWNIK PROJEKTU 
Anna Stęcel-Dobrowolska

  Zdjęcia dokumentujące projekt

Kurs Prawo jazdy kat. B i C

Kurs Spawacza
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OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ w Skwierzynie 

OPS w Skwierzynie od 2008 r. realizuje 
projekt systemowy POKL Pn. „Rozwój  
i upowszechnianie integracji przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Skwierzy-
nie”.

 Projekty unijne realizowane przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Skwierzynie nastawione są na 
pomoc rodzinie i rozwiązywanie zagrażających jej 
problemów. 
 Realizowane projekty są bardzo rozbudowane, 
obejmują szereg różnorodnych zajęć. Uczestnicy 
mają zapewnione kompleksowe wsparcie oraz roz-
wijając swoje zainteresowania aktywizują się spo-
łecznie i zawodowo.
 Rolą OPS-u jest proponowanie poszczególnych 
zajęć, dawanie szeregu możliwości,  z których każ-
dy może wybrać coś dla siebie tak, aby zdobyte 
umiejętności okazały się rozwojowe i przydatne.
      W 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Skwierzynie złożył wniosek o dofinansowanie

projektu. Zobowiązał się przez 3 lata przeszkolić  
i objąć wsparciem 92 osoby, w tym 79 osób bezro-
botnych, 13 osób nieaktywnych zawodowo, co naj-
mniej 32 osoby zamieszkujące obszary wiejskie. 
Uczestnikom zaproponowano:
• naukę gotowania; po przygotowaniu posiłku 
następuje wspólna degustacja potrawy,
• naukę sprzątania; uczestnicy mają możliwość 
pozyskania materiałów remontowych i odświeże-
nia swoich mieszkań,
• zajęcia z zakresu wikliniarstwa; wyplecione ko-
sze stają się własnością uczestników,  
• naukę kroju i szycia na maszynie; dzięki tym za-
jęciom młode kobiety nie muszą korzystać z usług 
krawieckich, ale same szyją i przerabiają części gar-
deroby,
• zajęcia z rękodzieła,
• zajęcia ze stolarstwa; uczestnicy nabywają 
umiejętności wykonywania drobnych napraw,  
a także pod okiem instruktora wykonują inne pra-
ce, np. budy dla psów ze schroniska, karmiki dla 
ptaków,
• pielęgnację terenów zielonych - zajęcia w ogro-
dzie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem; 
efekty prac widać w ogrodzie przy ośrodku,
• spotkanie z pielęgniarką/ położną, 

Zajęcia z wilkliniarstwa- 2012
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• spotkanie edukacyjne z pedagogami szkolnymi, 
• cykl spotkań z doradcami zawodowymi,
• spotkania z psychologiem, terapeutą,
• praktyki zawodowe i prace społecznie – uży-
teczne.
 Efekty jakie przynoszą realizowane projekty są 
najlepszą motywacją do tworzenia kolejnych.
 1/3 dotychczas zaktywizowanych osób przesta-
ła być zależna od pomocy społecznej. Część osób 
znalazła stałe zatrudnienie, część podejmuje pra-

ce dorywcze bądź interwencyjne, sześciu osobom 
uzależnionym od alkoholu udało się wyjść z nałogu 
i trwają w trzeźwości. W kilku rodzinach zniesio-
no nadzór kuratorski, jednej rodzinie biologicznej 
udało się odzyskać dziecko. Wszyscy uczestnicy 
zaktywizowali się, lepiej funkcjonują w życiu spo-
łecznym i rodzinnym. Wiele osób zaangażowało się 
w wolontariat.

Agata Smoleń
OPS Skwierzyna

Opracowała: Agata Smoleń

  Zdjęcia dokumentujące projekt

Zajęcia ze stolarstwa Zajęcia z nauki rękodzieła - decupache

Zajęcia z nauki zagospodarowania i pielęgnacji ogrodów



Obserwatorium Integracji  Społecznej w Zielonej Górze 

BIULETYN  Nr 3/2013

26

POWIATOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE 
w Słubicach 

PCPR w Słubicach realizuje projekt pn. 
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie”, którego głównym celem 
jest wzrost aktywności społeczno-zawo-
dowej wśród co najmniej 259 klientów 
PCPR w Słubicach w latach  2011-2013.  
PCPR w Słubicach skutecznie korzysta  
z możliwości jakie stwarza Unia Euro-
pejska i stawia na poprawę jakości życia 
dla mieszkańców Powiatu Słubickiego. 

 Działania w ramach projektu skierowane są do 
czterech grup społecznych: osób niepełnospraw-
nych; osób usamodzielniających się; młodzieży od 
15 do 25 roku życia, znajdującej się w rodzinach 
naturalnych, rodzinach zastępczych i placówce 
opiekuńczo – wychowawczej; rodzin zastępczych.
PCPR w Słubicach z jednej strony stawia na aktywi-

zację społeczną, mogą tu pochwalić się sukcesem  
z końcówki roku 2012, gdzie podczas podsumowa-
nia projektu grupa osób niepełnosprawnych wystą-
piła z przedstawieniem pt. „Zaczarowany pieniek”, 
który był zwieńczeniem półrocznych przygotowań. 
Ważnym elementem aktywizacji społecznej jest 
tworzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych, 
dzięki którym od 2011 roku spotykają i wzajem-
nie się wspierają. Ponadto beneficjenci korzystają 
m.in. z treningów umiejętności społecznych, tre-
ningów umiejętności wychowawczych, warsztatów 
rozwoju osobistego.
 Z drugiej strony zaś stawia na aktywizację zawo-
dową, gdzie kieruje uczestników na kursy zgodne  
z predyspozycjami zawodowymi, które mają na 
celu pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy. Do-
skonałym przykładem takiej osoby jest Pani Aga-
ta, która w roku 2012 ukończyła kurs pracownika 
administracyjno – biurowego z elementami kadry  
i płace dzięki, któremu podjęła pracę w księgowo-
ści w jednej z lokalnych firm.
 Ważnym elementem projektu jest podejmowa-
nie działań o charakterze środowiskowym. W dniu 
08 czerwca 2013r. na terenie Placówki Opiekuńczo 
– Wychowawczej w Cybince zorganizowany został 
„Piknik integracyjny”, w którym udział wzięło oko-
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ło 400 osób, wśród nich byli uczestnicy projektu 
z lat 2011-2013, rodziny zastępcze, wychowanko-
wie Placówki O-W „Nasza Chata” oraz mieszkańcy 
Powiatu Słubickiego. Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób odbyła się impreza mająca na celu nie tylko 

świetną zabawę, ale także integrację społeczeń-
stwa, popularyzację rodziny i rodzicielstwa zastęp-
czego. 

Justyna Cieszyńska
PCPR Słubice

  Zdjęcia dokumentujące projekt
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POWIATOWE CENTRUM 
POMOCY RODZINIE 
we Wschowie 

PCPR we Wschowie od 2011 roku do 
końca 2013r. realizuje projekt systemo-
wy pn. „Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie we Wschowie”. 

 Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, 
społeczna, edukacyjna i zdrowotna uczestników 
projektu poprzez rozwijanie aktywnych form in-
tegracji społecznej, podniesienie kwalifikacji spo-
łecznych i zawodowych, rozwój zdolności interper-
sonalnych oraz zwiększenie szans na rynku pracy.
 W ramach projektu zorganizowano między inny-
mi:
- rehabilitację indywidualną oraz grupową na ba-
senie,

- spotkania z doradcą zawodowym, 
- zajęcia edukacyjne z języka angielskiego oraz nie-
mieckiego,
- zajęcia z obsługi komputera, 
- kurs prawa jazdy kat. B, C, 
- kurs masażu i florystyki,
- kurs „małej księgowości”,
- kurs kierowcy wózka widłowego,
- kurs obsługi kasy fiskalnej.
 Wsparciem ogółem ma zostać objętych 178 
osób, w tym osób niepełnosprawnych, rodzin za-
stępczych, ich wychowanków oraz wychowanków 
domów dziecka. 
 Wszystkie realizowane działania mają na celu 
poprawę sytuacji klientów PCPR, ich integrację ze 
społeczeństwem, poprawę funkcjonowania, zwięk-
szenie kompetencji oraz umiejętności społecznych, 
a także zawodowych. 
 Dużym zainteresowaniem cieszyły się wspólne 
zajęcia dla rodziców oraz dzieci, spotkania dotyczą-
ce alternatywnych form spędzania czasu wolnego, 
a także możliwość otrzymania wsparcia ze strony 
psychologa, czy rehabilitacja.
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 W ramach projektu realizowane są także wy-
jazdy integracyjno-edukacyjne, w których bierze 
udział duża grupa. Wszystkie osoby są bardzo 
zadowolone z tej formy wsparcia, gdyż wyjazdy 
poszerzają wiedze uczestników projektu o nowe 
informacje i doświadczenia w kontakcie ze środo-
wiskiem zewnętrznym, jak również uczą nowej for-
my wypoczynku i wspólnego spędzania czasu. 
 Wiele osób z dotychczasowej grupy, która za-
kończyła już udział w projekcie w latach 2011-2012 

bardzo miło wspomina wspólne spotkania, zajęcia, 
kursy, wyjazdy. Część osób kontynuuje zawiązane 
znajomości i przyjaźnie, a rodziny zastępcze nawią-
zały ze sobą wzajemne relacje i planują założyć sto-
warzyszenie. 
 Byli uczestnicy projektu, w rozmowach z pracow-
nikami PCPR, deklarują chęć uczestnictwa w podob-
nych przedsięwzięciach w latach kolejnych. 

Leszek Markowski
Asystent koordynatora Projektu

  Zdjęcia dokumentujące projekt
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  Te ogólnopolskie przedsięwzięcia organizo-
wane są od 2010 roku w ramach konkursu ogłasza-
nego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
jako promocja i wspieranie inicjatyw, które sprzyja-
ją integracji społecznej. 
  W 2013 roku IV już Targi  Aktywnych Form 
Pomocy odbyły się w naszym regionie – obarczonym 
różnymi deficytami infrastrukturalnymi, wysokim 
bezrobociem, słabymi tradycjami przedsiębiorczo-
ści, a także stosunkowo niskim poziomem wzajem-
nego zaufania i współpracy. Dlatego także ważne 
było, aby poprzez promocje dobrych praktyk innych 
regionów móc rozwijać różne formy aktywizacji spo-
łeczno – zawodowej. Duże nadzieje na skuteczne 
rozwiązywanie problemów społecznych pokładane 
są także w rozwoju ekonomii społecznej. 
 Lubuskie to duże potrzeby społeczne, ale tak-
że znaczący potencjał podmiotów i instytucji oraz 
dobra kooperacja między nimi, czego przykładem 
jest właśnie  współorganizacja Targów przez ROPS 
z Zielonej Góry i  Stowarzyszenie „Krąg” z Gorzowa 
Wlkp. Dostrzegła to Komisja konkursowa ocenia-
jąc  najwyżej wniosek, co umożliwiło zaproszenie 
do naszego urokliwego regionu 150 osób – przed-
stawicieli 16  samorządów wojewódzkich, powia-
towych, gminnych, organizacji pozarządowych, 
centrów i klubów integracji społecznych, spółdziel-
ni socjalnych  oraz podmiotów wykorzystujących 
instrumenty aktywnych form pomocy. 
  
  

W dniach 6-7 czerwca br. w województwie lubuskim odbyły się Targi Aktywnych 
Form Pomocy zorganizowane przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecz-
nych „KRĄG” z Gorzowa Wlkp. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zie-
lonej Górze. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Minister Pracy i Polityki 
Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Marszałek Województwa Lubuskiego 
Elżbieta Polak

W LUBUSKIEM
(PO)MOC WARTA ZACHODU !!!

Wydarzenie było tym bardziej szcze-
gólne, gdyż zbiegło się z obchodami 
10-lecia ustawy o zatrudnieniu socjal-
nym. 
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 Pierwszy dzień Targów  rozpoczął się sesją 
otwierającą w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie 
Wlkp. Spotkanie uroczyście otworzył Wicemar-
szałek Województwa Lubuskiego Maciej Szykuła, 
który witając gości  podkreślił, że istotnym elemen-
tem takich wydarzeń jest edukacja, integracja śro-
dowisk i promocja działań podejmowanych w celu 
tworzenia wspólnego i skutecznego kierunku roz-
wiązywania problemów społecznych. 
 Wicemarszałek zwrócił także uwagę, że organi-
zacja Targów w naszym regionie, jest dla nas wy-
różnieniem, a także szczególnie ważnym przedsię-
wzięciem, mając na uwadze, że w województwie 
lubuskim notuje się jeden z najwyższych w Polsce 
wskaźników osób korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej, a wdrażanie polityki wspierania 
rozwoju aktywnych form pomocy, w tym przedsię-
biorczości społecznej rozpoczęło się zaledwie kilka 
lat temu.

Maciej Szykuła - Wicemarszałek Województwa Lubuskiego  

I DZIEŃ TARGÓW AKTYWNYCH FORM POMOCY 
– 6 CZERWCA 2013 R. 



Obserwatorium Integracji  Społecznej w Zielonej Górze 

BIULETYN  Nr 3/2013

32

   Następnie głos zabrała Kry-
styna Wyrwicka – Dyrektor De-
partamentu Pomocy i Integracji 
Społecznej Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej, która w imie-
niu Ministra Władysława Kosinia-
ka Kamysza serdecznie podzię-
kowała za zaproszenie i na ręce 
Wicemarszałka Macieja Szykuły 
złożyła list uznania za podjętą ini-
cjatywę. 
 Pani Dyrektor Wyrwicka w swo- 
jej wypowiedzi podkreśliła, że 
zaplanowany merytorycznie pro-
gram Targów powinien zostać 
spożytkowany na sformułowanie 
propozycji modyfikacji systemo-
wych, wskazanie barier i ich spo-
sób niwelowania w korzystaniu  
z instrumentarium aktywnych 
form pomocy oraz rozpowszech-
nianiu dobrych wzorców współ-
pracy. W swojej wypowiedzi 
odniosła się do 10 lat funkcjo-
nowania ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym, konieczności promo-
wania takich form pomocy, oraz 
potrzebie finansowania przez re-
sort m.in. działań Centrów Inte-
gracji Społecznej. 
 Jako trzecia głos zabrała Ma-
ria Rossa – Prezes Stowarzyszenia 
Pracowników Służb Społecznych 
„Krąg” z Gorzowa Wlkp.
 W imieniu wszystkich orga-
nizatorów powitała uczestników 
życząc owocnych spotkań oraz 
uczestnictwa w zaplanowanych 
przedsięwzięciach zarówno tych 
merytorycznych jak i integracyj-
nych. Na zakończenie swojej wy-
powiedzi dodała „mam nadzieje, 
że Państwa wizyta i poznanie na-
szego województwa potwierdzi, 
że Lubuskie jest warte zachodu”.
 Kolejnym punktem konferen-
cji był panel pn. „Powrót do prze-
szłości – 10 lat ustawy o zatrud-
nieniu socjalnym” poświęcony 
refleksjom powstania i funkcjono-
wania  ustawy o zatrudnieniu so-

cjalnym, która uchwalona została 
13 czerwca 2003 roku. Rozmów-
cami byli Krzysztof Więckiewicz – 
Dyrektor Departamentu Pożytku 
Publicznego Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Tomasz 
Sadowski - Prezes Fundacji Pomo-
cy Wzajemnej Barka z Poznania. 
 Pan  Krzysztof Więckiewicz  
i Tomasz Sadowski w humory-
stycznym dialogu podzielili się 
swoimi doświadczeniami na te-
mat „niełatwych” początków 
tej ustawy. Z perspektywy czasu 
zwrócili także uwagę na koniecz-
ność pewnych zmian. 
 Tomasz Sadowski zaznaczył, 
że szczególnie teraz kiedy istnieje 
już wiele rozwiązań legislacyjnych 
należy dążyć do integrowania róż-
nych środowisk i instytucji, w celu 
kształtowania wiedzy i postaw  
w kierunku odpowiedzialności, 
solidarności i współpracy. 
 Swoją wypowiedzią skłonił 
także do refleksji nad ideą spo-
łeczeństwa obywatelskiego, za-
znaczył konieczność wzmacniania 
wspólnot środowisk lokalnych, 
jako jego składowych elemen-
tów. 
 Kolejnym prelegentem wy-
stąpienia pn. „Między teorią  
a praktyką aktywnej integracji” 
był  dr hab. Mariusz Kwiatkowski, 
wykładowca Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, który zwrócił uwagę 
na szanse w łączeniu wiedzy i do-
świadczeń „teoretyków i prakty-
ków”. Tylko takie połączenie obu 
poziomów może sprzyjać poszu-
kiwaniu skutecznych rozwiązań 
zarówno w zakresie postawie-
nia właściwej diagnozy, ale tak-
że w wykorzystaniu istniejących  
i sprawdzonych praktyk. 
 Prezentację pn. Refleksje okre-
su 2004-2012 o wykorzystaniu 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym 
– dorobek, porażki i przyszłość 
funkcjonowania CIS-ów i KIS-ów, 
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nia socjalnego. Pani Małgorzata 
Kowalska zaprezentowała także 
role Konwentu w reprezentowa-
niu CIS-ów i  KIS-ów. 
 Konferencja w Gorzowie Wlkp. 
zakończyła się dyskusją oraz zwie-
dzaniem stoisk wystawowych 
przedstawicieli różnych woje-
wództw. Prezentowały się m.in. 
Spółdzielnia Socjalna z Byczyny, 
Stowarzyszenie Pomocy Huma-
nitarnej prowadzącej Zakład Ak-
tywności Zawodowej z Piły, Fun-
dacja dla Środowiska z Koszalina, 
Centrum Integracji Społecznej  
z Gdańska, Ośrodki Wsparcia Eko-
nomii Społecznej z Zielonej Góry 
oraz Gorzowa Wlkp., Spółdzielnia 
Socjalna „Free Way”. 

przedstawiał Andrzej Trzeciecki  
z Instytutu Rozwoju Służb Spo-
łecznych w Warszawie. 
 W swoim wystąpieniu przybli-
żył historię, sukcesy i porażki roz-
wiązań oraz praktyk zatrudnienia 
socjalnego. Na zakończenie pod-
kreślił że ludzie, ich pasja i upór 
w działaniu to wartość nadrzędna 
także tej ustawy, „to właśnie prak-
tyka codziennego dnia stanowi 
podstawę do rozwiązań prawnych,  
a podmioty zatrudnienia socjal-
nego są naturalnym sojusznikiem 
spółdzielczości socjalnej”. Pan 
Andrzej Trzeciecki swoje wystą-
pienie zakończył słowami podzię-
kowań reprezentantom centrów 
i klubów integracji społecznej 

za możliwość współpracy z nimi  
w ciągu 10 lat obowiązywania 
ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 
 Ostatnie wystąpienie nt. Cen- 
trum Integracji Społecznej – bra-
kujące ogniwo w systemie pomo-
cy, rola Konwentu CIS/KIS w pro-
pagowaniu działań ustawowych 
i praktycznych na rzecz rozwoju 
zatrudnienia socjalnego wygłosiła 
Małgorzata Kowalska – Wiceprze-
wodnicząca Rady Programowej 
Konwentu Centrów i Klubów In-
tegracji Społecznej, która zwróciła 
uwagę, jak ważne są centra i kluby 
integracji społecznej w systemie 
pomocy oraz w propagowaniu 
działań ustawowych i praktycz-
nych na rzecz rozwoju zatrudnie-

II DZIEŃ TARGÓW AKTYWNYCH FORM POMOCY 
– 7 CZERWCA 2013 R. 

 Drugiego dnia licznie zgro-
madzonych uczestników powitał 
Jakub Piosik – Dyrektor Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Zielonej Górze oraz Helena 
Guhl ze Stowarzyszenia Pracow-
ników Służb Społecznych „KRĄG”  
z Gorzowa Wlkp., którzy wspólnie 
podsumowali pierwszy dzień Tar-
gów oraz zaprosili do czynnego 
udziału w zaplanowanych 4 pane-
lach dyskusyjnych. 

 Pierwszy panel pn. Znaczenie 
integracji społecznej w nowej 
perspektywie finansowej 2014-
-2020, moderował Cezary Miże-
jewski – krajowy ekspert z zakre-
su ekonomii społecznej.  Zarówno 
temat panelu, a szczególnie jego 
rozmówcy którymi byli Anna Bu-
galska z Departamentu Zarzą-
dzania Europejskim Funduszem 
Społecznym Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego; Aleksandra 

Kowalska – Dyrektor Konwentu 
Regionalnych Ośrodków Polity-
ki Społecznej; Iwona Szablewska 
z Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej oraz Karolina Cyran Ju-
raszek z Fundacji Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego w War-
szawie był niewątpliwie istotny 
dla osób zainteresowanych tema-
tyką związaną z przyszłą perspek-
tywą finansową. Jak zauważył
Cezary Miżejewski w europej-
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 Podczas przejazdu z Gorzowa 
Wlkp. do Drzonkowa  uczestnicy  
mieli możliwość zapoznać się z 
atrakcjami turystycznymi woje-
wództwa lubuskiego. 

 Pan Andrzej Gabryelów i Pan 
Damian Kadłubiski ze Spółdzielni 
Socjalnej „Odkrywamy Lubuskie” 
to nie tylko militarni pasjonaci 
ciężkiej wojskowej motoryzacji 

ale także liderzy ekonomii spo-
łecznej. 
 Odkrywali więc przed uczest-
nikami tajemnice  Międzyrzeckie-
go Rejonu Umocnionego 

skim modelu społecznym bardzo 
ważny element stanowi spójność 
społeczna. 
 Drugi panel moderował dr hab. 
Mariusz Kwiatkowski, kierownik 
studiów Ekonomia Społeczna na 
Uniwersytecie Zielonogórskim. Te- 
matem przewodnim tej dyskusji 
eksperckiej z udziałem Magdale-
ny Tokarskiej z Fundacji na rzecz 
Collegium Polonicum w Słubi-
cach; Antoniego Sobolewskiego 
z Centrum Rozwoju Społeczno – 
Gospodarczego w Szczecinie oraz 
Kamila Zielińskiego ze Spółdzielni 
Socjalnej KGB (Komputery – Grafi-
ka – Branding) w Wałbrzychu były 
rozważania dotyczące ekonomii 
społecznej jako miejsca pracy. 
 Warto podkreślić, że eko-
nomia społeczna stanowi m.in 
element polityki wzrostu zatrud-
nienia poprzez wypełnianie prze-
strzeni lokalnej w sferze usług 
społecznych oraz umożliwianie 

zatrudniania grup szczególnie za-
grożonych na rynku pracy. To tak-
że realne możliwości trwałej ak-
tywizacji, usamodzielniania oraz 
integracji społecznej, zawodowej, 
której nie należy postrzegać tyl-
ko i wyłącznie poprzez pryzmat 
osób bezrobotnych i wykluczo-
nych społecznie, ponieważ jest 
to również doskonały pomysł na 
miejsce twórczej pracy oraz pro-
pagowania pomysłów i idei także 
ludzi młodych.
 Kolejny  panel dotyczył zleca-
nia zadań publicznych podmio-
tom ekonomii społecznej – prawo, 
obowiązek czy szansa na zmianę, 
a jego moderatorem był Dariusz 
Sas – prawnik Centrum Integracji 
Społecznej z Gorzowa Wlkp. 
 Podczas rozważań wspólnie 
z panelistami: Ryszard Grüner 
– Burmistrz Byczyny; Magdale-
na Piekarska z  Urzędu Miasta w 
Skwierzynie; Daniel Fąferko z Fun-

dacji „Nasz Dom”,  zostały poru-
szone kwes�e dotyczące: rodza-
ju zadań publicznych możliwych 
do zlecania przedsiębiorstwom 
społecznym, trybu zlecania tych 
zadań, przedstawienia dobrych 
praktyk w tym zakresie. Część pa-
nelowa zakończyła się dyskusją  
i podsumowaniem. 
 Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy otrzymali podarunek 
– symbol województwa lubuskie-
go, wykonany przez Spółdziel-
nie Socjalną „GRONO” z Zielonej 
Góry. 
 Targi Aktywnych Form Pomo-
cy organizowane w naszym woje-
wództwie niewątpliwie osiągnęły 
swój cel – zintegrowały środo-
wisko pasjonatów społecznych 
zmian z różnych, środowisk i sek-
torów, pozwoliły zgłębić wiedzę, 
a przede wszystkim „zaraziły” do-
brymi praktykami.  

Popołudniowa część Targów to wycieczka pn. Lubuski Szlak In-
tegracji, która została zorganizowana przez Spółdzielnię Socjalną 
„Odkrywamy Lubuskie”. 

LUBUSKI SZLAK INTEGRACJI
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 W godzinach wieczornych  
w Wojewódzkim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Drzonkowie  odbyła 
się z tej okazji Gala Jubileuszowa. 
Wieczór wypełniony był nie tylko 
życzeniami z okazji 10 lecia,  licz-
nymi rozmowami, ale również 
podziękowaniami za zaangażowa-
nie, nieustanne wsparcie dla Pani 
Krystyny Wyrwickiej, Pana Krzysz-

tofa Więckiewicza, Pana Toma-
sza Sadowskiego, Pana  Cezarego 
Miżejewskiego, które w imieniu 
przedstawicieli  podmiotów za-
trudnienia socjalnego złożyła Pani 
Małgorzata  Kowalska. 
 Atmosferę tego wieczoru do-
datkowo ożywiło wręczenie przez 
Panią Krystynę Wyrwicką  oraz 
Panią Marzenę Bartosiewicz  na-

gród i wyróżnień przyznanych  
z inicjatywy Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej dla poszczególnych 
projektów (samorządów gmin 
lub organizacji pozarządowych, 
a także wyróżniających się osób 
działających na rzecz tych pro-
jektów) – tytułem: Dobra Prak-
tyka Aktywnych Form Pomocy za 
2012 rok. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom!

w Kaławie i Boryszynie oraz dzie-
lili się swoimi pasjami promując 
jednocześnie jako podmiot eko-
nomii społecznej jedną ze swoich 
form działalności. 
 W ramach Lubuskiego Szlaku 
Integracji uczestnicy zwiedzali 
bunkry, odbyli spacer naziemną 
ścieżką dydaktyczną, na której zo-

baczyli m.in. „zęby smoka”, mały 
schron bojowy – Tobruk, oraz na-
ziemną część Panzerwerka 717 ze 
słynnymi kopułami. 
 Warto dodać, że w wojewódz-
twie lubuskim pozostało po okre-
sie II Wojny Światowej na odcinku 
100km między Odrą a Wartą: 125 
bunkrów, 33 kilometry podziem-

nych tuneli, 11 mostów taktycz-
nych (dwa z nich unikaty obrotowe 
– działające), jazy, ufortyfikowane
przepusty wodnych a wszystko to 
wplecione w wyjątkowe walory 
przyrodnicze naszego regionu. 
Część ta zakończyła się w nastroju 
pokojowym przy wspólnym ogni-
sku. 

GALA JUBILEUSZOWA

Targi były także okazją do uświetnienia obchodów 10-lecia ustawy o zatrudnieniu 
socjalnym. 
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REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ
w Zielonej Górze
65-042 Zielona Góra, al. Niepodległości 36
www.rops.lubuskie.pl
sekretariat@rops.lubuskie.pl

Biuletyn powstał w ramach projektu systemowego Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji 
pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


