Newsletter nr 5 Obserwatorium Integracji
Społecznej
Serdecznie zapraszamy Paostwa do zapoznania się

z najnowszymi publikacjami opracowanymi przez
Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.
Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania strony internetowej
www.obserwatorium.rops.lubelskie.pl,

na której znajdą Paostwo aktualne informacje na temat naszej
działalności.

Miło jest nam zaprezentowad Paostwu zadania, które zrealizowaliśmy w drugim półroczu 2012 roku.



Wydaliśmy nr 2 i 3 Biuletynu Obserwatorium Integracji Społecznej. Tematem przewodnim numeru 2/2012 były problemy osób
starszych i niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb seksualnych. Numer 3/2012 poświęciliśmy
zagadnieniom dotyczącym rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin adopcyjnych. Tematem przewodnim ostatniego w tym
roku 4/2012 numeru Biuletynu

były problemy osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywizacji

zawodowej.


W miesiącu wrześniu 2012 roku otrzymaliśmy raport koocowy z przeprowadzonego badania dotyczącego procedur adopcji
wykonanego przez General Projekt Sp. Z o. o. na zlecenie OIS. Celem badania była kompleksowa analiza procesów adopcyjnych z
uwzględnieniem diagnozy barier i problemów wpływających na efektywnośd realizacji procesów adopcji.



W miesiącu październiku 2012 roku Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej opracował raport dotyczący „Działao na rzecz

osób niepełnosprawnych realizowanych w województwie lubelskim”. Głównym celem niniejszego raportu było przedstawienie
działao podejmowanych w województwie lubelskim na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak również skali zjawiska w
świetle danych Głównego Urzędu Statystycznego.


W miesiącu listopadzie 2012 roku Zespół Obserwatorium Integracji Społecznej opracował raport pt.

„Diagnoza potrzeb

pracowników OPS/PCPR w zakresie specjalistycznego doradztwa i podnoszenia kwalifikacji zawodowych” Celem badania było

opracowanie diagnozy potrzeb doradczych i szkoleniowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz
dostosowanie form i tematyki wsparcia w zakresie aktywnej integracji do charakteru pracy i specyfiki klienta pomocy społecznej.

WYDANIE 2 I 3 NUMERU BIULETYNU OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

WYDANIE 4 NUMERU BIULETYNU OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

RAPORTY Z PRZEPROWADZONYCH BADAO:
1.

„Kompleksowa analiza procedur adopcji

w województwie lubelskim”
2.

„Działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane w
województwie lubelskim”
3.

„Diagnoza w zakresie specjalistycznego doradztwa

i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej”

Mamy nadzieję, że zawarte publikacje będą stanowiły inspirację do pracy
i wielu okazji do wymiany myśli i spostrzeżeo zawodowych.
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