
Organizowanie społeczności 
lokalnej jako filozofia pracy 

oraz narzędzie zmian 
systemowych w ośrodku 
pomocy społecznej –  

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie 



Pierwsze doświadczenia w uruchamianiu pracy 
socjalnej środowisku lokalnym poprzez 
wykorzystywanie formuły projektów socjalnych.  
 
 

Próby wykorzystania doświadczeń niemieckich (model 
pracy ze społecznością pod nazwą „Aktywna 
dzielnica” działający w mieście partnerskim 
Frankfurt nad Menem).  

 



Pierwszy Program Aktywności Lokalnej w 2008 r. był formą 
kontynuacji projektu „Streetwork – skuteczny kontakt”, 
skierowanego do młodzieży funkcjonującej głównie w 
przestrzeni publicznej, na wybranych 5 osiedlach południowego 
Krakowa.  
Elementy metody OSL wykorzystywano przy budowaniu 
współpracy podmiotów działających na osiedlach. 

 



W 2010 roku uruchomiono sześć Programów Aktywności 
Lokalnej współfinansowanych ze środków projektu systemowego 
„Pora na aktywność”: 
 
PAL-e „Grzegórzki” i „Prądnik Czerwony” kierowane do 
mieszkańców dużych społeczności 
PAL-e kierowane do społeczności bloków socjalnych –
„Józefińska”, „Sikorki”, „Jeziorko”, 
PAL „Siła rodziny” – skierowany do rodzin z terenu dwóch 
dzielnic Krakowa (V i VII).  

 



W 2013 roku uruchomiono trzy nowe PAL-e: 
PAL „Ugorek”, PAL „Celarowska” - później „Na Olszy” oraz PAL 
„Na Skarpie”.   
 
Kontynuowano pracę metodą „streetwork” na terenie osiedli 
nowohuckich (przede wszystkim „starej” Nowej Huty) w ramach 
PAL „Streetwork - odkryj potencjał osiedla”. 
 
Poszerzono obszar oddziaływań PAL-i kierowanych do 
mieszkańców budynków socjalnych o: 
- teren osiedla Ruszcza (PAL „Jeziorko”), 
- otoczenie ul. Józefińskiej (dzielnica Podgórze – PAL 
„Józefińska”), 
- mieszkańców budynku socjalnego przy ul. Sołtysowskiej (PAL 
„Sikorki”). 

 



 
W listopadzie 2016 roku w ramach MOPS w Krakowie 
powstał Dział Rewitalizacji Społecznej, którego 
zadaniem jest prowadzenie pracy socjalnej metodą 
środowiskową w odniesieniu do społeczności 
terytorialnych oraz społeczności kategorialnych, 
ukierunkowanej na rozwój lokalny i osiąganie 
trwałej zmiany, poprawiającej sytuację życiową 
mieszkańców.  



Najważniejszym dokumentem, wyznaczającym ramy 
rewitalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest Miejski 
Program Rewitalizacji Krakowa (MPRK). Jest to program, w 
którym przeprowadzono analizę całego obszaru Gminy pod 
kątem występowania zjawisk kryzysowych oraz wyznaczono 
obszary wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych, 
definiując generalne formy i metody postępowania przy 
wdrażaniu i realizacji procesu rewitalizacji.  
 
Celem operacyjnym jest wzmacnianie integracji i partycypacji 
członków lokalnych społeczności poprzez rozwijanie programów i 
działań rewitalizacyjnych. 



Zadania zawarte w Miejskim Programie 
Rewitalizacji Krakowa to m.in.:  
 
- inicjowanie i wdrażanie programów aktywności lokalnej w 
środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym realizujących 
działania animujące, aktywizujące, edukujące, organizowanie sieci 
działania różnych instytucji, 
  
- tworzenie sieci podmiotów współpracujących na rzecz środowiska 
lokalnego, 
 
- edukacja społeczna – budowanie i wzmacnianie postaw 
partycypacyjnych społeczności,  
 
- realizacja działań profilaktycznych zapobiegających degradacji 
środowisk i społeczności, w obszarze społecznego ich funkcjonowania, 
  
- opracowanie i aktualizacja map potrzeb społeczności lokalnych.  

 
 



Wybrane przykłady 
efektów pracy Programów 

Aktywności Lokalnej 



Działania realizowane w ramach Programów 
Aktywności Lokalnej: 
 
· oddziaływania aktywizacyjno- edukacyjne 
 
· działania wspierające partycypację 
mieszkańców w proces rewitalizacji otoczenia 
 
· działania budujące i wzmacniające 
społeczności lokalne 



Powstanie Ogrodu Osiedlowego i zagospodarowanie 
terenów zielonych przy ul. Ks. Siemaszki  

 
Ogród powstał ze środków zapewnionych w Budżecie 
Obywatelskim. Pomysłodawcami były mieszkanki ul. 

Siemaszki i Żabiniec. Projekt wykonał Zarząd Zieleni 
Miejskiej w konsultacji z mieszkańcami.  

PAL aktywnie promował projekt wśród mieszkańców, 
współorganizował piknik z okazji „Otwarcia Ogrodu”, 

aktualnie wraz z mieszkańcami dba o ogród. 
Ogród stał się miejscem spotkań społeczności, pikników, 

wspólnej pracy na jej rzecz; jego powstanie i 
funkcjonowanie buduje odpowiedzialność osób za najbliższe 

im otoczenie.  
 



Ogród społeczny na Siemaszkach 



Remont klatek schodowych wykonany przez 
mieszkańców os. Złotej Jesieni 11a i 11b we 

współpracy z Zarządem Budynków Komunalnych 

Przed remontem  Po remoncie 



Anioł w Dzielnicy XVII 
PAL „Zesławice i Kantorowice” dwukrotnie już 
współrealizował lokalne wydarzenie pod nazwą 
„Anioł w Dzielnicy XVII”.  
Inicjatorami tego lokalnego wydarzenia są: Rada 
Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie, 
Stowarzyszenie „Nasze Kantorowice”, 
Stowarzyszenie Sympatyków Zesławic i okolicy 
„Bez granic”. 
 
Ideą wydarzenia jest zwrócenie uwagi na fakt, iż 
żyją wśród nas ludzie pełni „anielskich cech”, 
którzy dzielą się z innymi swoją pasją, 
bezinteresownym działaniem oraz wrażliwością. 
Najważniejszym punktem spotkania jest 
pasowanie na aniołów – każdy kandydat na anioła 
musi posiadać atrybut anielski i przejść przez 
anielski most, aby otrzymać specjalny 
certyfikat. 



Klub Rodzica 
 

W ramach Programów Aktywności Lokalnych w 2016 roku powstały 2 „Kluby Rodzica” przy ul. 
Jaremy 1 oraz ul. Dąbrówki 7/4. 

 
Głównymi celami działań jest wzmacnianie więzi i budowanie pozytywnych relacji pomiędzy 

dziećmi i ich rodzicami oraz podnoszenie kompetencji rodziny.  
 
Funkcjonujące Kluby są miejscami otwartych spotkań rodziców, dzieci oraz przyszłych matek i 

ojców. Biorą oni udział w przygotowaniu oferty Klubów. Podczas organizowanych zajęć i 
warsztatów udało się stworzyć przestrzeń dla rozwoju uczestników, promowano także ideę 

świadomego macierzyństwa.  



Huta Champions League 
 
Organizowany przez PAL Streetwork turniej we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Orlik jest idealną okazją do integrowania lokalnej 
młodzieży. 



Gra Miejska „W poszukiwaniu Czarnej Wołgi” 
organizowana przez PAL Streetwork 

 
W grze uczestnicy przenieśli się do czasów minionej epoki PRL, gdzie mogli 
zapoznać się historią Nowej Huty. Oprócz opowieści można było odwiedzić 
kultowe miejsca dzielnicy XVIII, gdzie rozlokowano stacje, na których 
uczestnicy łamali sobie głowy rozwiązując zadania.  
Teatr Ludowy, Muzeum  PRL, Plac Centralny to tylko część punktów zabawy. Gra 
zakończyła się grillem oraz licytacją nagród dla drużyn. 
 
 



W Programach Aktywności Lokalnej organizowane są również:  
 
 

spotkania i konsultacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego 

zajęcia dla seniorów 



warsztaty plastyczne, majsterkowicza, 
z rękodzieła 

wydarzenia lokalne i okolicznościowe 



zajęcia dla dzieci… 

… i młodzieży 



wyjścia grupowe 

wizyty studyjne 



Wolontariat, w który angażują się zarówno wolontariusze ze społeczności 
oraz z „zewnątrz”, którzy prowadzą rozmaite zajęcia oraz pomagają w 
nauce.  
 

język hiszpański 

zajęcia ruchowe 


