
Sprawozdanie ze spotkania nr 1
Grupy Wymiany Doświadczeń z zarządzania pomocą 

społeczną 

Data spotkania:  29/30 czerwca  2011 r.
I. Miejsce: Sochaczew
II. Uczestnicy spotkania  (lista obecności w załączeniu)
III. Przebieg spotkania:

1) Przedstawienie uczestników grupy wymiany doświadczeń (GWD)
2) Prezentacja celów projektu. 
3) Prezentacja multimedialna MOPS Sochaczew w zakresie „dobrych praktyk” sektora 

pomocy społecznej 
4) Zgłaszanie  propozycji  /  wybór  „tematów  wiodących”  do  omówienia  na 

poszczególnych spotkaniach. Prezentacja multimedialna nowych wyzwań w pomocy 
społecznej

5) Prezentacja  miasta  (JST)  –  gospodarza  oraz  doświadczeń  w  zakresie  zarządzania 
realizacją usług na rzecz niepełnosprawnych intelektualnie (wizyta w terenie Wizyta 
studyjna w Dziennej placówce wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie);

6) Na  zakończenie  pobytu  gospodarz  spotkania  zaprosiła  uczestników  spotkania  do 
Żelazowej Woli, kolebki twórczości Fryderyka Chopina.
Podsumowanie i pożegnanie uczestników I spotkania GWD.

I Dzień – 29 czerwca 2011
Ad.II.1)

1) Spotkanie  otworzył  uroczyście  gospodarz  spotkania,   Zastępca  Burmistrza   Miasta 
Sochaczewa,  Pan  Marek  Fergiński,  podkreślając,  ze  jest  mu  bardzo  miło  gościć 
przedstawicieli miast należących do grupy, ma nadzieję, że pierwsze spotkanie grupy 
właśnie w Sochaczewie zapoczątkuje jej owocne prace. 

2) Grupę tworzą przedstawiciele  pięciu miast (Dąbrowy Górniczej, Kalisza, Legnicy, 
Nowego Tomyśla, Sochaczewa).

3) Wszyscy członkowie (16 osób) grupy kolejno przedstawili  się,  prezentując  miasto,  
z którego pochodzą, oraz instytucję i stanowisko w niej zajmowane.
Wśród członków grupy są Zastępcy Prezydenta Miasta, Zastępca Burmistrza, Naczelnik 
Wydz. Polityki Społecznej,   Ochrony Zdrowia, Dyrektor Wydziału Zdrowia i  Pomocy 
Społecznej,  Dyrektorzy  Miejskich  Ośrodków  pomocy  Społecznej,  Inspektor  ds. 
Zarządzania Kryzysowego, Główny Specjalista, MOPS, pracownicy socjalni. 

Ad.II.2)
Prezentacji  celów  projektu  w  ramach  którego  będzie  pracowała  grupa  dokonała 
odpowiedzialna  za  całość  prac  związanych  z  Grupami  Wymiany  Doświadczeń  ze  strony 
Związku Miast Polskich Pani Małgorzata Ornoch-Tabędzka – odpowiedzialna merytorycznie za 



ten komponent w projekcie.  Poprzez prezentację multimedialną przedstawiła cel projektu i 
podstawowe informacje o nim. 
Obecni  na  spotkaniu  przedstawiciele  miast  podkreślali,  ze  na  podstawie  ostatniej  grupy 
działającej  
w ramach projektu mają nadzieję na podobnie dobre rezultaty.
Ad.II.3) 
Ogromnym  zainteresowaniem  spotkały  się  rozwiązania  jakie  przedstawili  przedstawiciele 
pomocy społecznej w Sochaczewie  w ramach „dobrych praktyk” w zakresie wsparcia osób 
starszych  
i  niepełnosprawnych  (zaprezentowane  w  formie  multimedialnej  prowadzone  działania  
w  załączeniu).  Zaciekawienie  prowadzonymi  działaniami  przez  miasto  Sochaczew 
odzwierciedliły   pytania  obecnych,  połączone  z  dyskusją  i  wymianą  doświadczeń  w  tym 
zakresie w miastach – przedstawicieli grupy.
Ad.II.4) 
Moderator  grupy  –  Magdalena  Marszałkowska,  przedstawiła  prezentację  multimedialną 
n/temat nowych wyzwań w pomocy społecznej,  jakie niesie za sobą (będąca w podpisie  
u Prezydenta) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wywołuje ona duże 
emocje, głównie motywowane brakiem środków w JST na jej wprowadzenie. Przedstawiciele 
wszystkich  obecnych  miast  podkreślali  kłopoty  finansowe  i  organizacyjne  w  zakresie 
możliwości  realizacji  zakładanych  w  projekcie  zadań,  szczególnie  w  zakresie  spełnienia 
wymogów dotyczących zatrudnienia odpowiedniej ilości asystentów rodziny, koordynatorów 
w pieczy zastępczej. 
  
II. Dzień – 30 czerwca 2011

Ad.II.5)
Drugi dzień spotkania grupy rozpoczęła wizyta studyjna:

1)  w Dziennej placówce wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.  Zakres 
form i działań prowadzonych przez placówki, ich organizacja wzbudziła powszechne 
zainteresowanie i podziw.  Grupa zwiedziła pracownie placówki, gdzie pokazano różne 
formy pracy i terapii,  miała też możliwość obejrzeć galerię obrazów namalowanych 
przez osoby niepełnosprawne.

2) W  dziennym  domu  pomocy  –  gdzie  osoby  starsze  mogą  realizować  własne 
zainteresowania przy wsparciu instruktorów i terapeutów. Uczestnicy domu chętnie 
pokazywali  własną  twórczość,  bardzo  pozytywnie  wypowiadając  się  o  pobycie  w 
placówce, wskazując, że zapobiega ich osamotnieniu i że mają możliwość spędzania 
czasu ciekawie i w towarzystwie;

3) W OPS, gdzie grupa mogła zapoznać się z organizacją pracy Ośrodka jego działaniach, 
formach  wsparcia  na  rzecz  od  najmłodszych  do  najstarszych   mieszkańców 
Sochaczewa. Grupa miała możliwość rozmowy z pracownikami i Panią Dyrektor OPS, 
która zaraziła wszystkich swoim  zaangażowaniem i optymizmem do pracy w pomocy 
społecznej.

Na zakończenie pobytu gospodarz spotkania zaprosiła uczestników spotkania do Żelazowej 
Woli, kolebki twórczości  Fryderyka Chopina. Był to bardzo przyjemny akcent spotkania po 
pracowitym dniu.



Ad.II.6)
Podsumowanie i pożegnanie uczestników I spotkania GWD nastąpiło po powrocie na miejsce 
spotkania, w hotelu. 
a)  Podsumowania  merytorycznego  spotkania  dokonały  Panie  Pani  Małgorzata  Ornoch-

Tabędzka  oraz Magdalena Marszałkowska.
Ustalenia:

1) Gospodarzem następnego spotkania grupy będzie Legnica. Termin spotkania będzie 
podany w terminie późniejszym.

2) Uczestnicy  spotkania  dokonają  wyboru  i  zgłoszą   „tematów  wiodących”  do 
omówienia na poszczególnych spotkaniach;

3) Uczestnicy spotkania dokonają wyboru i zgłoszą  usługi jakie będą monitorowane w 
ramach prac grupy oraz podadzą do nich propozycje wskaźników;

4) Na  następnym  spotkaniu  nastąpi  wspólna  analiza  wyboru  usług  socjalnych  oraz 
wskaźników przez poszczególne JST uczestniczących w grupie;

5) Jako temat wiodący następnego spotkania zaproponowano „decyzje administracyjne 
pomocy  społecznej”.  Uczestnicy  spotkania  rozeznają  jakie  czynniki  wewnętrzne  i 
jakie czynniki zewnętrzne mają wpływ na wydawane decyzje administracyjne, co jest 
słabą  
a co mocną stroną mogącą być przykładem dobrej praktyki  do zastosowana jako 
przykład w innych ośrodkach.

b)   Uroczystego pożegnania  uczestników I  spotkania  GWD dokonał  gospodarz  spotkania, 
Zastępca Burmistrza  Miasta Sochaczewa, Pan Marek Fergiński.

     Podziękował wszystkim uczestnikom za pracowite 2 dni, życząc dalszych owocnych prac 
grupy. Każdy z uczestników otrzymał drobna pamiątkę o naszym pianiście, którego kolebkę 
twórczości mieliśmy przyjemność odwiedzić.    

     Załączniki:                            
1. Prezentacje multimedialne
2. Lista obecności

                           Magdalena Marszałkowska
protokół przygotowała
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