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Szanowna Pani Dyrektor,
Szanowny Panie Dyrektorze,
Koleżanki i Koledzy,
W imieniu Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej „FORUM" zwracamy się do
wszystkich zaangażowanych w problemy pomocy społecznej z zaproszeniem do współpracy.
Nasze Stowarzyszenie działa już od 25 lat i dla wielu zarządzających ośrodkami pomocy społecznej
stało się naturalnym środowiskiem wymiany doświadczeń, budowania wiedzy i wymiany dobrych
praktyk.
Wydaje się, że obecna sytuacja w pomocy społecznej wymaga szczególnego zaangażowania
i aktywności kadr kierujących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
W naszej codziennej pracy borykamy się ze skutkami zmiany pokoleniowej wśród pracowników
socjalnych, brakami kadrowymi w tej grupie zawodowej, nieadekwatnym do trudności zawodu
prestiżem społecznym zawodu pracownika socjalnego, poziomem wynagrodzeń, ciągłymi zmianami
prawa, brakami środków na realizację powierzonych nam zadań, i wieloma innymi...
Chcemy aby Stowarzyszenie „FORUM" aktywnie wspierało kadrę kierowniczą pomocy społecznej.
„FORUM" od lat było - zawsze we współpracy z kolejnym ośrodkiem - organizatorem dorocznej,
ogólnodostępnej konferencji; tematem przewodnim stawały się aktualne wyzwania, zagadnienia
wymagające wspólnej refleksji i wymiany poglądów. Tak właśnie było na konferencjach w Bielsku Białej,
Wrocławiu, Łodzi, Toruniu, Olsztynie, Suwałkach i wielu innych miastach.
W tym roku nasza konferencja współorganizowana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Koszalinie odbędzie się w dniach 27-29 września w Dźwirzynie pt. „Systemowe wsparcie rodzin"
w kontekście ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawie „Za życiem" i innych aktów prawnych.
Serdecznie zapraszam do udziału, są jeszcze miejsca w II wariancie przebiegu konferencji,
w załącznikach karta uczestnictwa i program konferencji.
Na naszej stronie ssops-forum.pl będą lokowane materiały z poprzednich edycji, a naszym zamiarem
jest umieszczanie na niej aktualności ze szczególnym uwzględnieniem planowanych zmian w prawie
socjalnym z możliwością ich komentowania.
Otrzymane uwagi i komentarze będą uwzględniane w kierowanych do Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej opiniach i stanowiskach Stowarzyszenia („FORUM" jest jedną z organizacji
opiniujących akty prawne).
Z satysfakcją informuję, że rekomendacje wypracowane na ubiegłorocznej konferencji
w Suwałkach zostały przedstawione na spotkaniu z Panią Elżbietą Bojanowską Podsekretarzem
stanu w MRPiPS, a te najistotniejsze z punktu widzenia realizatorów Programu Rodzina 500+ zostały
implementowane do systemu prawnego.
Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do współpracy ze Stowarzyszeniem Samorządowych Ośrodków
Pomocy Społecznej „FORUM" oraz udziału w konferencji w Dźwirzynie „Systemowe wsparcie rodzin"
i dyskusji o problemach naszego środowiska.

Zarząd Stowarzyszenia

