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1. Wstęp 

Niniejszy raport zawiera sprawozdanie z działań zrealizowanych w ramach wdrażania Pilotażu 

Modelu Lokalnej Współpracy na terenie miasta Poznania w okresie od 1 marca do 30 

kwietnia 2014 roku. Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy realizowany jest przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu  w ramach projektu systemowego „Kompleksowe 

formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”. Raport zawiera również 

uwagi do Wytycznych pilotażu MLW, które mogą zostać wykorzystane przez Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich na etapie szerszego upowszechniania Modelu. Wykonawcą 

raportu jest Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi. 

 

2. Działania i wytyczne pilotażu MLW, które zostały zrealizowane 

w okresie objętym raportem cząstkowym. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące wytyczne pilotażu 

MLW: 

 

1. Prezentacja idei Modelu MLW oraz działań pilotażowych w Gminie 

Idea modelu MLW prezentowana jest na każdym spotkaniu Zespołu Synergii Lokalnej 

(w okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania ZSL, w marcu i kwietniu), a także 

w materiałach rozsyłanych drogą e-mail do wszystkich interesariuszy MLW, zarówno 

aktywnie uczestniczących, jak i nieuczestniczących w pracach ZSL oraz grupy roboczej przy 

ZSL. Na bieżąco przekazywana jest informacja o realizowanym pilotażu, w tym o idei MLW, 

o kolejnych spotkaniach organizowanych w ramach pilotażu itd.  

2. Biblioteczka Gminnego Modelu MLW 

W bieżącym okresie sprawozdawczym trwały prace nad zebraniem materiałów do Biblioteczki 

Gminnego Modelu MLW. Wykonawca pilotażu MLW zakłada, że funkcję pomocniczą 

w budowie Biblioteczki pełnić będą osoby zaangażowane w tworzenie „Programu rozwoju 

podmiotów zatrudnienia socjalnego i gospodarki społecznej w Poznaniu” w zakresie każdego 

z 5 przyjętych obszarów priorytetowych - w biblioteczce będą mogły się znaleźć materiały 

wykorzystane w pracach tych osób. Zbiór książek i in. publikacji zostanie skatalogowany 

i umieszczony w 1 miejscu w siedzibie MOPR. Wersje elektroniczne dokumentów (tam, gdzie 

istnieją) zostaną także umieszczone na stronie internetowej MOPR. W biblioteczce znajdą się 

zarówno dokumenty, które zostaną wykorzystane w pracach nad Programem, jak i te 

wypracowane w ramach pilotażu np. „raport otwarcia”. 

3. Wyznaczenie „przejściowego” koordynatora MLW 

Koordynator MLW został wyznaczony we wcześniejszym okresie sprawozdawczym.  
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4. Wyznaczenie wykonawcy Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 

Wykonawca Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW został wyznaczony we wcześniejszym 

okresie sprawozdawczym. 

5. Tworzenie wstępnego Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 

Wstępny Katalog Lokalnych Interesariuszy MLW został opracowany we wcześniejszym 

okresie sprawozdawczym. 

6. Kodowanie Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 

W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonano kodowania Katalogu Lokalnych 

Interesariuszy MLW. Wyniki tych działań znajdują się w „raporcie otwarcia”, który został 

opracowany w marcu 2014 r.  

Przypisanie konkretnej roli danemu Interesariuszowi oznaczające nadanie mu kodu MLW 

zostało przeprowadzone za pomocą odpowiedniego systemu miar opracowanego na 

podstawie wytycznych do wdrażania modelu, przy czym, na potrzeby Katalogu dla miasta 

Poznania, system ten został zmodyfikowany z uwzględnieniem specyfiki lokalnej. 

Dokonano dwóch modyfikacji w stosunku do propozycji zawartych w Wytycznych: 

 Wyznacznik „Siła oddziaływania na MLW” został zoperacjonalizowany do 5 

kluczowych obszarów, w których przejawia się siła oddziaływania danego 

podmiotu na rozwój zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej:  

a. Obszar pierwszy - bezpośrednia realizacja działań w zakresie reintegracji społecznej i 

zawodowej, 

b. Obszar dugi - finansowanie działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej 

(dotacje, zlecanie zadań), 

c. Obszar trzeci - bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami programów dający 

możliwość właściwego adresowania prowadzonych usług, 

d. Obszar czwarty - bezpośredni kontakt z potencjalnymi interesariuszami dający szansę 

oddziaływania na potencjał integracyjny środowiska, 

e. Obszar piąty - bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzje polityczne i strategiczne 

(w tym kształt lokalnych programów i strategii oraz regulacji prawnych). 

Ocena siły oddziaływania danego interesariusza na MLW nastąpiła zatem poprzez ocenę 

cząstkową we wskazanych obszarach, a następnie uśrednienie tych ocen cząstkowych. Była 

to w opinii wykonawców pilotażu niezbędna modyfikacja proponowanej w wytycznych 

metodologii, gdyż oddziaływanie na MLW ma charakter wielowymiarowy, czego nie da się 

uwzględnić przy zastosowaniu proponowanych narzędzi.  

 Wyznacznik „Stopień zainteresowania MLW” został rozbity na dwa 

wyznaczniki: „zainteresowanie problematyką przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu poprzez zatrudnienie socjalne i ekonomię społeczną”  oraz „gotowość do 
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podjęcia między instytucjonalnej współpracy z wykorzystaniem metodologii MLW”. 

W opinii wykonawców pilotażu mogą zdarzyć się sytuacje, w których poszczególni 

interesariuszy będą mieli skrajnie różne postawy w stosunku do tych dwóch wymiarów, 

co jest istotne przy tworzeniu „mapy interesariuszy w gminie”, a w konsekwencji 

w strategii oddziaływania na poszczególnych interesariuszy. Proces kodowania dowiódł, 

że takie sytuacje rzeczywiście się zdarzają.  

Kodowaniu poddano rozszerzony katalog interesariuszy liczący 18 podmiotów, z tym, że 

w przypadku interesariusza „spółki miejskie” oraz „spółdzielnie socjalne” potraktowano je 

jako „interesariuszy zbiorowych” tzn. reprezentujących podmioty tego samego typu. 

7. Organizacja pierwszego składu reprezentacji Zespołu Synergii Lokalnej MLW 

w Gminie – alokacja w strukturach organizacyjnych Gminy 

Pierwszy skład reprezentacji Zespołu Synergii Lokalnej MLW w Gminie został zorganizowany 

już w zeszłym okresie sprawozdawczym, aczkolwiek pierwsze spotkanie ZSL odbyło się już 

w bieżącym okresie sprawozdawczym (11 marca 2014 r.). W bieżącym okresie 

sprawozdawczym ZSL został rozszerzony poprzez doproszenie kilku kolejnych podmiotów.  

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiła alokacja ZSL w strukturach organizacyjnych Miasta 

Poznania (nie nastąpiło sformalizowanie Zespołu). ZSL ma nadal w zasadzie 

niesformalizowany charakter. Alokacja ZSL MLW w strukturach organizacyjnych Gminy 

(zaproponowanie formy prawnej funkcjonowania Zespołu Synergii Lokalnej) to jedno 

z zadań, które zostało założone w projekcie i co znajdzie odzwierciedlenie w Pakcie będącym 

kluczowym produktem projektu. Przewidziany termin sformalizowania ZSL to lipiec/sierpień. 

Na chwilę obecną nie została jeszcze żadna szczegółowa koncepcja formalnego umocowania 

ZSL. 

8. Realizacja zadań przez Zespół Synergii Lokalnej MLW w Gminie 

 Zadanie nr 1: Ustalenie ostatecznego podziału „Listy Interesariuszy MLW”, 

przygotowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg. przyjętego schematu kodowania. 

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z opisaną powyżej zmodyfikowaną metodologią 

kodowania interesariuszy. 

 Zadanie nr 2: Przygotowanie dla Wójta informacji o korelacji pomiędzy ustawą 

o zatrudnieniu socjalnym a takimi jak: ustawa o pomocy społecznej, ustawa o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku oraz ustawa o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, celem wskazania preferowanego trybu utworzenia podmiotu 

zatrudnienia socjalnego w Gminie. 

Zadanie nie zostało zrealizowane. W opinii zespołu wdrażającego pilotaż nie ma na razie 

takiej potrzeby. Opracowywany w ramach projektu „Programu rozwoju podmiotów 

zatrudnienia socjalnego i gospodarki społecznej w Poznaniu” oraz Pakt będzie zawierał 

również elementy analizy prawnej, w tym w szczególności w zakresie wskazania 

preferowanego trybu funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego w Poznaniu. 
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Zadanie to będzie realizowane w ramach prac nad Programem w obrębie każdej 

z 5 wyznaczonych obszarów priorytetowych.  

 Zadanie nr 3: Dokonanie niezbędnych analiz i diagnoz. 

Zadanie zostało zrealizowane. Wyniki analizy znajdują się w „Raporcie otwarcia”, który 

zawiera następujące elementy diagnostyczne: 

I. Diagnoza społeczno-demograficzna mieszkańców Poznania zagrożonych 

wykluczeniem społecznym,  

II. Analiza ekonomiczno-organizacyjna zasobów Gminy:  

A. Rozwój podmiotów zatrudnienia socjalnego i spółdzielni socjalnych 

w Poznaniu – tło historyczne, 

B. Podmioty zatrudnienia socjalnego i spółdzielnie socjalne w dokumentach 

strategicznych, 

C. Diagnoza podmiotów zatrudnienia socjalnego w Poznaniu, 

D. Badanie opinii pracowników MOPR na temat współpracy i funkcjonowania 

CIS-ów,  

E. Diagnoza spółdzielni socjalnych w Poznaniu. 

W analizach i diagnozach wykorzystano zarówno dane zastane, jak i przeprowadzono 

badania o charakterze pierwotnym. 

 Zadanie nr 4: Przygotowanie scenariusza oddziaływania na Interesariuszy 

Wewnętrznych i Zewnętrznych MLW. 

Zadanie zostało częściowo zrealizowane. Na podstawie przeprowadzonego kodowania 

interesariuszy MLW  w części „Raportu otwarcia” pt. „Ryzyka związane z niewłączeniem 

poszczególnych interesariuszy w działania związane z wdrażaniem Modelu Lokalnej 

Współpracy na terenie miasta Poznania” znajduje się katalog podmiotów, na które 

w szczególności należy oddziaływać w dalszych pracach nad powołaniem partnerstwa. 

W następnym okresie sprawozdawczym nastąpi próba wypracowania usystematyzowanego 

scenariusza oddziaływania na te podmioty. 

 Zadanie nr 5: Rozpoczęcie prac (negocjacji) związanych z nakłonieniem Interesariuszy 

z grupy „Neutralni” oraz „Przeciwnicy” do nawiązania współpracy z Zespołem Synergii 

Lokalnej.  

Pomimo niewypracowania precyzyjnych strategii oddziaływania na interesariuszy, można 

stwierdzić, że negocjacje z podmiotami „neutralnymi” oraz „przeciwnymi” MLW 

w ograniczonym stopniu były już prowadzone – podmioty te cały czas są zapraszane na 

spotkania ZSL. 
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 Zadanie nr 6: Określenie dla Wójta ryzyk wynikających z nie włączenia się określonych 

Interesariuszy, lub nie uwzględnienia konkretnych instytucji, organizacji oraz osób, 

niezbędnych dla procesu budowania klimatu współpracy lokalnej. 

Zadanie nie zostało zrealizowane. Na obecnym etapie tworzenia MLW nie ma potrzeby 

szczegółowego informowania Prezydenta Poznania o tego typu ryzykach. 

9. Przygotowanie przez Zespół Synergii Lokalnej MLW w Gminie wstępnej wersji 

dokumentu pt.: PAKT NA RZECZ MLW 

W bieżącym okresie sprawozdawczym (w marcu) powołano 4-osobową Grupę Roboczą przy 

ZSL, której zadaniem będzie m.in.: 

- Opracowanie w porozumieniu z przedstawicielami poszczególnych partnerów 

„Programu rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego i gospodarki społecznej 

w Poznaniu”, 

- Opracowanie w porozumieniu z przedstawicielami poszczególnych partnerów 

„Porozumienia na rzecz rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego i gospodarki 

społecznej w Poznaniu – Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy”. 

Zostały podjęte wstępne prace nad ww. dokumentami, jak do tej pory wyłącznie w gronie 

Grupy Roboczej. W następnym okresie sprawozdawczym członkowie Grupy Roboczej będą 

koordynowali pracę całego ZSL w opracowaniu dokumentów w 5 obszarach priorytetowych: 

- Diagnozowanie problemu wykluczenia społecznego, 

- Standaryzacja CIS-ów i KIS-ów, 

- Rozwój współpracy i integracji CIS-ów, KIS-ów, spółdzielni socjalnych 

i przedsiębiorstw społecznych – tworzenie spójnego systemu wsparcia, 

- Rozwój współpracy CIS-ów i KIS-ów z instytucjami publicznymi (MOPR, Wydział 

Zdrowia, PUP), 

- Rozwój współpracy CIS-ów, spółdzielni socjalnych i in. podmiotów ekonomii 

społecznej z podmiotami prywatnymi i spółkami miejskimi – praktyki, oferty pracy, 

zlecenia. 

10. Przygotowanie przez Zespół Synergii Lokalnej MLW wariantów utworzenia 

podmiotu zatrudnienia socjalnego w Gminie 

Zadanie nie było i nie będzie realizowane. Celem pilotażu w Poznaniu nie jest utworzenie 

podmiotu zatrudnienia socjalnego, gdyż podmioty te już istnieją. Celem pilotażu w Poznaniu 

jest opracowanie Programu zawierającego m.in. pożądany stan funkcjonowania podmiotów 

zatrudnienia socjalnego i ich współpracy z otoczeniem instytucjonalnym. 

11. Prezentacja wyników analizy Zespołu Synergii Lokalnej MLW- wybór podmiotu 

zatrudnienia socjalnego 

Zadanie zrealizowane zostanie dopiero w ostatniej fazie realizacji pilotażu.  



     
 

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 
 

12. Utworzenie (odtworzenie) podmiotu zatrudnienia socjalnego  

Zadanie nie było i nie będzie realizowane (por. wytyczna nr 10). 

13. Monitoring pilotażowy MLW – system informacji dla Interesariuszy MLW 

Zadanie było realizowane w badanym okresie poprzez przesyłanie informacji na temat 

postępu prac nad MLW do wszystkich interesariuszy MLW. 

 

3. Charakterystyka problemów zidentyfikowanych podczas realizacji 

wytycznych pilotażu MLW oraz narzędzi rozwiązywania tych 

problemów, które zostały zastosowane 

W okresie sprawozdawczym doświadczono następujących problemów podczas realizacji 

wytycznych: 

 Trudności w zastosowaniu proponowanej w wytycznych metodologii kodowania 

interesariuszy MLW (szczegółowo opisane w pkt. 2 raportu). Problem ten rozwiązano 

poprzez modyfikację metodologii kodowania (szczegółowo opisane w pkt. 2 raportu). 

 Zastosowana do oceny i analizy poszczególnych interesariuszy nomenklatura (zwolennik, 

neutralny, przeciwnik MLW) okazała się istotnym problemem przy 

rozmowach/negocjacjach z interesariuszami, zwłaszcza tymi, którym przypisano kod 

„przeciwnik”. Posługując się zaproponowanymi w wytycznych sformułowaniami 

(„przeciwnik”) w rozmowach bezpośrednich lub choćby pośrednio (np. udostępniając im 

raport otwarcia zawierający wyniki analizy kodowania interesariuszy MLW) zupełnie 

niepotrzebnie tworzy się sytuację konfrontacyjną pomiędzy realizatorami projektu, 

a interesariuszami, którym przypisano ten kod. Wydaje się, że w skrajnych przypadkach 

zastosowany język może znacząco utrudniać negocjacje z interesariuszami 

zaklasyfikowanymi przy zastosowaniu tej metodologii jako „przeciwnicy MLW”, którzy nie 

wczytują się tak dokładnie w założenia MLW, jak bezpośredni realizatorzy projektu. 

Niektórzy z interesariuszy  - przeciwników MLW bardzo negatywnie zareagowali na to 

określenie.  

 Problemy w dostępnie do informacji potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy 

ekonomiczno-organizacyjnej zasobów Miasta od CIS, które nie są na tym etapie realizacji 

pilotażu przekonane do idei MLW, a tym samym niechętnie udzielały informacji na swój 

temat. Zastosowane rozwiązanie to powołanie się na ustawę o dostępnie do informacji 

publicznej, co pozwoliło na uzyskanie niektórych danych, jednakże nie rozwiązało np. 

problemu odmowy udzielenia wywiadu pogłębionego.  

 Problemy w dotarciu do spółdzielni socjalnych na etapie badania (nieaktualne operaty, 

dane teleadresowe). Problem został połowicznie rozwiązany – zrealizowano badanie na 

mniejszej próbie niż pierwotnie zakładano. 
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 Brak środków w projekcie na przeprowadzenie wysokiej jakości, rzetelnej analizy 

wykluczenia społecznego w gminie (analizy społeczno-demograficznej), co 

w konsekwencji może utrudnić opracowanie wysokiej jakości Programu. Problem został 

połowicznie rozwiązany poprzez przeprowadzenie diagnozy w oparciu o dane zastane 

dostępne w MOPR oraz PUP. 

 

4. Stopień osiągnięcia celów pilotażu 

Celem pilotażu jest uzyskanie w gminach synergii działań instytucji odpowiedzialnych za 

realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, 

wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu 

Lokalnej Współpracy (MLW). Celem szczegółowym nr 1 pilotażu jest zwiększenie stopnia 

koordynacji usług reintegracji społeczno-zawodowej oraz wzrost poziomu współpracy 

pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi 

służbami zatrudnienia na obszarze gminy. Celem szczegółowym nr 2 pilotażu jest wzrost 

świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji 

odpowiedzialnych za aktywizację społeczno-zawodową na obszarze gminy, poprzez 

promowanie dobrych praktyk, a także organizację kampanii informacyjno-promocyjnej. 

Wszystkie podjęte działania (wymienione w pkt. 1) zmierzają do osiągnięcia celu głównego 

oraz celu szczegółowego nr 1 i 2 pilotażu.  

Należy podkreślić, że instytucje, które zadeklarowały udział w spotkaniach ZSL 

konsekwentnie się spotykają na spotkaniach ZSL, a także delegują swoich przedstawicieli do 

pracy w Grupie Roboczej przy ZSL. Na spotkaniach większość instytucji potwierdza, że 

tworzenie Programu i Paktu ma sens z uwagi na konieczność uporządkowania sfery 

funkcjonowania CIS oraz ich otoczenia instytucjonalnego. W bieżącym okresie 

sprawozdawczym szczególnie istotne dla osiągnięcia celu głównego pilotażu jest pozyskanie 

deklaracji współpracy (zwolennik MLW) ze strony Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Poznania 

jako kluczowego interesariusza MLW (współfinansowanie KIS i CIS, wpływ na 

funkcjonowanie MOPR). W bieżącym okresie sprawozdawczym rozszerzył się zakres 

zwolenników MLW. 

W zakresie osiągania szczegółowego celu pilotażu nr 1 (zwiększenie stopnia koordynacji 

usług integracji społeczno-zawodowej) należy zwrócić uwagę na nawiązywanie dzięki 

pilotażowi różnych form współpracy bilateralnej pomiędzy poszczególnymi interesariuszami 

MLW. Przykładowo, dzięki spotkaniom organizowanym w ramach projektu zawiązało się 

konsorcjum do realizacji zlecenia komercyjnego pomiędzy CIS a spółdzielnią socjalną. Na tym 

etapie realizacji pilotażu relacje te mają charakter punktowy, bilateralny.  

W zakresie osiągania szczegółowego celu pilotażu nr 2 (wzrost świadomości społecznej 

w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację 

społeczno-zawodową na obszarze gminy, poprzez promowanie dobrych praktyk, a także 

organizację kampanii informacyjno-promocyjnej) należy wskazać, że nie były jak do tej pory 
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podejmowane działania zorientowane stricte na osiągnięcie tego celu. Konferencja 

upowszechniająca efekty pilotażu planowana jest w ostatniej fazie realizacji projektu.  

 

5. Harmonogram realizacji pilotażu 

Prace Zespołu Synergii Lokalnej przebiegają zgodnie z harmonogramem. Opóźnienia dotyczą 

zaplanowanych szkoleń, które według pierwotnych założeń miały odbyć się w okresie 

kwietnia i maja, a odbędą się dopiero w czerwcu. Szkolenia w ramach pilotażu miały być 

według pierwotnych założeń poprzedzone szkoleniami realizowanymi przez CRZL, które się 

jak do tej pory nie odbyły. Sytuacja ta nie powinna jednak przynieść żadnych szczególnych 

problemów w zakresie wypracowania Programu oraz Paktu. Opóźnienie w realizacji szkoleń 

może jednak przeszkodzić w skutecznym oddziaływaniu na decydentów w Gminie – istnieje 

realne ryzyko braku czasu w projekcie, by wypracowane produkty weszły (Program i Pakt) 

weszły w nurt polityki społecznej Miasta.  

 

6. Ocena przydatności wytycznych realizacji pilotażu MLW w zakresie 

osiągnięcia celu głównego pilotażu wraz z propozycją wytycznych, 

o które powinien zostać poszerzony katalog działań ukierunkowanych 

na osiągnięcie celów Pilotażu 

Wbrew pierwotnym obawom, proces kodowania interesariuszy MLW przy zastosowaniu 

proponowanej w pilotażu, lecz zmodyfikowanej metodologii pozwolił na pewne analityczne 

uporządkowanie sytuacji w zakresie potencjału instytucjonalnego Gminy, stworzenia mapy 

instytucji, które są lub potencjalnie mogą być istotnymi graczami jeśli chodzi o rozwój 

zatrudnienia socjalnego/usług integracyjnych w Gminie. Pomocne okazało się zdefiniowanie 

„zainteresowania MLW” jako różnicy pomiędzy potencjalną, a realną siłą oddziaływania. 

Przeprowadzenie wymaganej w wytycznych analizy przyczyniło się do pewnej zmiany oceny 

niektórych instytucji w oczach realizatorów pilotażu w stosunku do oceny dokonywanej 

„zdroworozsądkowo”, bez proponowanego narzędzia. Pełna ocena wartości tego narzędzia 

wymaga jednak uzyskania opinii zwrotnej od ocenionych interesariuszy, co nastąpi dopiero 

w następnym okresie sprawozdawczym. 

Tym niemniej przydatność wytycznych realizacji pilotażu nadal, podobnie jak w pierwszym 

okresie sprawozdawczym, ocenić należy nisko. Aktualne pozostają szczegółowo uzasadnione 

raporcie cząstkowym nr 1 niskie oceny takich elementów pilotażu jak:  

- Niepotrzebne skomplikowanie procesu identyfikacji i kodowania interesariuszy, 

- Brak w modelu konkretnych wskazówek dotyczących technik 

negocjowania/przekonywania instytucji, którym przypisano kody „neutralny” oraz 

„przeciwnik”, 
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- Konieczność realizacji przez ZSL zadania nr 2 Przygotowanie dla władz Gminy 

informacji o korelacji pomiędzy ustawą o zatrudnieniu socjalnym, a innymi aktami 

prawnymi 

- Brak wytycznych metodologicznych co do prowadzenia diagnoz i analiz (zadanie nr 

3), 

- Ograniczenie możliwości wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na 

opłacenie członków Zespołu Synergii Lokalnej jedynie do grupy 4 osób. Zasadnym 

wydaje się uelastycznienie zasad i wprowadzenie możliwości wydatkowania 

ustalonych kwot w inny sposób, opłacając np. większą lub mniejszą liczbę osób 

w danym miesiącu. W ramach Pilotażu poznańskiego opłacani członkowie ZSL 

traktowani są jako „grupa robocza” specjalistów, których zadaniem jest opracowanie 

konkretnych dokumentów lub analiz. W takiej sytuacji skład opłacanej grupy zmienia 

sią zależnie od realizowanego zadania i niezbędnych dla jego wykonania kompetencji, 

- Niejasność terminologiczna dotycząca rozumienia Zespołu Synergii Lokalnej. 

Czasami poprzez ZSL rozumie się ogół osób angażujących się w spotkania Zespołu 

(przyszłych sygnatariuszy Paktu MLW), kiedy indziej natomiast poprzez ZSL rozumie 

się jedynie 4-osobową grupę opłacanych członków ZSL.  

Dodatkowo, wskazać należy na nieprzydatność wytycznej w zakresie przygotowania 

Biblioteczki Gminnego Modelu MLW – prawdopodobnie w praktyce nikt z niej nie będzie 

korzystać. 

Wytyczne nie proponują w zasadzie żadnej nowej metodologii, która nie byłaby znana 

i powszechnie stosowana wcześniej w tego typu programach np. dotyczących zawiązywania 

partnerstw lokalnych.  

 

7. Działania planowane do podjęcia w nadchodzącym okresie 

sprawozdawczym 

W następnym okresie sprawozdawczym zaplanowano następujące działania: 

 Przeprowadzenie szkoleń warsztatowych dla przedstawicieli kluczowych instytucji, 

 Opracowanie wstępnej wersji „Programu rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego 

i gospodarki społecznej w Poznaniu” w zakresie 5 przyjętych obszarów priorytetowych: 

- Diagnozowanie problemu wykluczenia społecznego, 

- Standaryzacja CIS-ów i KIS-ów, 

- Rozwój współpracy i integracji CIS-ów, KIS-ów, spółdzielni socjalnych 

i przedsiębiorstw społecznych – tworzenie spójnego systemu wsparcia, 

- Rozwój współpracy CIS-ów i KIS-ów z instytucjami publicznymi (MOPR, Wydział 

Zdrowia, PUP), 
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- Rozwój współpracy CIS-ów, spółdzielni socjalnych i in. podmiotów ekonomii 

społecznej z podmiotami prywatnymi i spółkami miejskimi – praktyki, oferty pracy, 

zlecenia. 

 Opracowanie wstępnej wersji paktu MLW, 

 Opracowanie strategii oddziaływania na podmioty, które zostały zakwalifikowane jako 

podmioty neutralne i przeciwnicy MLW. 

 

8. Charakterystyka problemów utrudniających osiąganie zamierzonych 

celów Pilotażu 

Problemy zidentyfikowane w okresie realizacji pilotażu objętym niniejszym sprawozdaniem 

zostały szczegółowo opisane w pkt. 3 raportu.  

Problemy, które prawdopodobnie będą utrudniać osiąganie celów pilotażu w następnych 

okresach sprawozdawczych to: 

 Ograniczenie katalogu uczestników szkoleń. W ramach projektu zaplanowano 

przeszkolenie 42 osób z czego: 15 pracowników socjalnych, 7 przedstawicieli kluczowych 

organizacji pozarządowych i 20 urzędników JST. Taki dobór uczestników szkoleń zupełnie 

przeczy idei partycypacyjności zawiązywania partnerstwa. W takim układzie znacznie 

utrudnione jest włączanie do partnerstwa np. przedstawicieli spółdzielni socjalnych, czy 

lokalnego biznesu, przedstawicieli których nie można pracować w ramach szkoleń. Należy 

zwrócić uwagę, że sytuacja ta wzbudza już w chwili obecnej brak zaufania wśród 

organizacji pozarządowych (interesariuszy MLW) do realizatorów projektu. 

Zidentyfikowany problem nie wynikają bezpośrednio z wytycznych, lecz z zapisów 

projektu, który jest realizowany. 

 Niewystarczający poziom zaufania pomiędzy interesariuszami MLW, 

 Zbyt mała ilość czasu na zrealizowanie zaplanowanych zadań, 

 Trudność w angażowaniu przedstawicieli poszczególnych instytucji tworzących ZSL 

w wykonywanie zadań w ramach tworzenia Programu i Paktu z uwagi obowiązki 

służbowe  tych osób. 

 

9. Rekomendacje 

Zespół realizujący projekt planuje na zakończenie projektu przedstawić propozycje 

rekomendacji - zmian w wytycznych oraz w sposobie realizacji projektów wdrażających 

wytyczne. W chwili obecnej można jedynie wstępnie zasygnalizować konieczność wdrożenia 

następujących zmian w wytycznych/projektach: 

 Rezygnacja z konieczności utworzenia w ramach projektu Biblioteczki Gminnego Modelu 

MLW. Podobnie jak w przypadku zadania polegającego na przeprowadzeniu analizy 
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korelacji pomiędzy ustawą o zatrudnieniu socjalnym a innymi aktami prawnymi, można 

by to zadanie (wybór kilku najlepszych publikacji/materiałów o CIS i ich otoczeniu 

instytucjonalnym) zrealizować jednokrotnie na poziomie centralnym i przekazać wyniki 

każdej gminie w Polsce w postaci katalogu publikacji z opcją rozszerzenia o dokumenty 

lokalne), 

 Zmiana nomenklatury służącej do opisu postaw poszczególnych interesariuszy MLW, 

w szczególności unikanie sformułowania „przeciwnik” na potrzeby negocjacji 

z interesariuszami. 

 Zarezerwowanie w projekcie środków na przeprowadzenie profesjonalnego badania 

diagnostycznego z zakresu stanu wykluczenia społecznego w gminie, 

 Wprowadzenie precyzyjnych wytycznych dotyczących realizacji celu pilotażu nr 2 (co ma 

wchodzić w zakres kampanii informacyjno-promocyjnej? Do kogo konkretnie ma być ona 

skierowana? Jakie komunikaty należy przekazywać i w jaki sposób?), 

 Umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu szerszemu 

gronu przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


