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Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL od 16 lat działa na rzecz rozwoju społeczności 
lokalnych w Polsce. CAL wspiera i edukuje animatorów społecznych - osoby, organizacje i instytucje z różnych 
sektorów i dziedzin życia publicznego, które angażują do działania środowiska lokalne, skupione wokół 
wspólnego miejsca oraz wspólnej sprawy. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zajmuje szczególną pozycję, ponieważ otrzymuje 
Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej za wdrażanie Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej 
(Model OSL). Certyfikatem Jakości CAL wyróżniamy podmioty świadomie prowadzące pracę, która włącza 
działania instytucji w długofalowy proces rozwoju społeczności lokalnej, umożliwiający mieszkańcom osiąganie 
coraz wyższej jakości życia oraz zwiększający szanse ich rozwoju osobistego, grupowego i społecznego. 

Zgodnie ze standardami jakości CAL, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli dąży do 
stosowania i rozwijania edukacyjnych strategii, metod i narzędzi, zmierzających do odkrywania potencjału 
społeczności lokalnej poprzez budowanie sieci współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami, 
przedsiębiorstwami i mieszkańcami oraz mobilizowanie istotnych dla niej wartości, tradycji i kultury 
współczesnej. 

MOPS w Stalowej Woli profesjonalnie wykorzystuje w obszarze pracy środowiskowej takie narzędzia 
jak inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, promowanie i wdrażanie pracy wolontarystycznej 
i zespołowej, działanie w oparciu o programy i projekty, inicjowanie lokalnych akcji i wydarzeń. Wszystkie 
działania MOPS w Stalowej Woli realizuje we współpracy z partnerami lokalnymi, a partnerstwo jest 
naturalnym elementem pracy i dobrze „rozpracowanym" standardem w działaniach ośrodka. 

Działania podejmowane przez zespół pracowników i kadrę zarządzającą Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Stalowej Woli są bardzo różnorodne, realizowane w nurcie aktywnej polityki społecznej -
koncentrują się nie tylko na wymiarze materialnym problemów, ale przede wszystkim na doskonaleniu 
narzędzi sprzyjających aktywizacji osób wykluczonych i wdrażaniu modelu organizowania społeczności 
lokalnej. 

Zespół pracowników MOPS stale doskonali swoje umiejętności w obszarze aktywizacji społeczności 
lokalnych, co skutecznie pomaga zmieniać wizerunek pracownika socjalnego w środowisku. 

Warta podkreślenia jest aktywność pracowników, której owocem jest realizacja wysokiej jakości 
projektów społecznych. Podejmowane działania pozwalają nieść pomoc i wsparcie grupom ludzi 
potrzebujących nowoczesnej i rozwojowej pracy socjalnej w celu wyjścia z problemów życiowych. 

Jesteśmy przekonani, że te wszystkie działania podejmowane przez zespół pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przyczyniają się do poprawy warunków życia adresatów 
projektów społecznych, wprowadzają trwałą zmianę w ich życiu i w życiu całej społeczności. 
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