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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 maja do 30 czerwca 

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 

W okresie sprawozdawczym nie organizowano żadnych specjalnych spotkań dedykowanych 

prezentacji idei Modelu MLW oraz działań pilotażowych w Poznaniu. Tym niemniej idea 

modelu MLW prezentowana jest na każdym spotkaniu Zespołu Synergii Lokalnej (w okresie 

sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania ZSL, w maju i czerwcu), 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. Model MLW prezentowany 

był także na szkoleniach realizowanych w ramach projektu, które odbyły się w czerwcu dla 

30 osób, przedstawicieli samorządu lokalnego. Prezentacja idei Modelu MLW oraz działań 

pilotażowych prowadzonych w Poznaniu odbyła się także podczas spotkań organizowanych 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (w ramach wdrażania pilotażu 

modelu Regionalnej Platformy Współpracy), w których brali udział przedstawiciele Zespołu 

Synergii Lokalnej. 

2. Biblioteczka Gminnego Modelu MLW 

W bieżącym okresie sprawozdawczym zakończyły się prace nad zebraniem materiałów do 

Biblioteczki Gminnego Modelu MLW, aczkolwiek elektroniczne wersje dokumentów nie 

zostały jeszcze upublicznione na stronie internetowej MOPR – będzie to ostatni krok do 

pełnego zrealizowania tej wytycznej w następnym okresie sprawozdawczym. Przy budowie 

Biblioteczki zaangażowane były osoby, których zadaniem było stworzenie „Programu rozwoju 

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

z 5 przyjętych obszarów priorytetowych – w biblioteczce znalazły się materiały wykorzystane 

w pracach tych osób.  
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3. Wyznaczenie „przejściowego” koordynatora MLW 

Koordynator MLW został wyznaczony w pierwszym okresie sprawozdawczym.  

4. Wyznaczenie wykonawcy Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 

Wykonawca Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW został wyznaczony w pierwszym okresie 

sprawozdawczym. 

5. Tworzenie wstępnego Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 

Wstępny Katalog Lokalnych Interesariuszy MLW został opracowany w pierwszym okresie 

sprawozdawczym. 

6. Kodowanie Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 

Kodowanie Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW nastąpiło w poprzednim (drugim) okresie 

sprawozdawczym. 

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 pierwszym okresie sprawozdawczym. W drugim okresie sprawozdawczym (marzec – 

kwiecień) ZSL został rozszerzony poprzez doproszenie kilku kolejnych podmiotów. 

W bieżącym okresie sprawozdawczym (maj – czerwiec) skład ZSL nie uległ już zmianie. 

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. Ostateczna decyzja co do formuły funkcjonowania ZSL 

w relacji do struktur organizacyjnych JST nie została jeszcze podjęta – w gronie ZSL trwały 

w bieżącym okresie sprawozdawcze dyskusje na ten temat. Decyzja ta znajdzie 

odzwierciedlenie w Pakcie/Programie, które będą ostatecznym produktem realizowanego 

pilotażu. Na chwilę obecną nie została jeszcze żadna szczegółowa koncepcja formalnego 

umocowania ZSL w struktura organizacyjnych Poznania. 

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 w poprzednim okresie sprawozdawczym. Należy zauważyć, że 

podział „Listy Interesariuszy MLW” w zasadzie nigdy nie może zostać uznany za ostateczny, 

gdyż poszczególne instytucje mogą zarówno w trakcie trwania pilotażu, jak i po jego 

zakończeniu zmieniać swoją postawę w stosunku do Paktu, czy też Modelu. W bieżącym 

okresie sprawozdawczym żadne istotne zmiany w tym zakresie jednak nie nastąpiły. 
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 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 dotychczas zrealizowane. Zgodnie z zadaniami przyjętymi do realizacji 

przez ZSL, w ramach realizacji Pilotażu opracowany zostanie Program rozwoju usług 

reintegracji społecznej i zawodowej na terenie Poznania . Zapisy Programu będą zawierały 

m.in. odniesienia do stosownych ustaw w zakresie zasad organizacji na terenie gminy 

programów zatrudnienia socjalnego. Opracowywany obecnie Program zostanie w następnym 

okresie sprawozdawczym przekazany członkom ZSL do dalszej dyskusji i końcowego 

opracowania. Przed zakończeniem Pilotażu wraz z innymi wypracowanymi w trakcie jego 

realizacji dokumentami, zostanie przekazany wszystkim zaangażowanym stronom, w tym 

również Prezydentowi miasta. 

 Zadanie nr 3: Dokonanie niezbędnych analiz i diagnoz. 

Zadanie zostało zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym. Należy zauważyć, że 

problematyka prowadzenia diagnoz w zakresie szeroko rozumianego wykluczenia 

społecznego jako istotnego elementu zarządzania tym obszarem funkcjonowania gminy 

znalazła się w centrum zainteresowania jednego z zespołów roboczych opracowujących 

Program. 

 Zadanie nr 4: Przygotowanie scenariusza oddziaływania na Interesariuszy 

Wewnętrznych i Zewnętrznych MLW. 

Zadanie zostało częściowo zrealizowane w poprzednim okresie sprawozdawczym. 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 zadaniem jednego 

z zespołów roboczych będzie wypracowanie scenariusza oddziaływania na Interesariuszy 

Wewnętrznych i Zewnętrznych MLW. 

 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, prowadzone są z przedstawicielami tych podmiotów dyskusje, utrzymywane 

są relacje. Działania wynikające z opracowywanej w ramach zadania nr 4 strategii 
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oddziaływania rozpoczną się w późniejszym czasie, prowadzone będą także po przyjęciu 

Paktu i Programu. 

 

 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 zostało częściowo zrealizowane. Identyfikacja ryzyk wynikających z nie włączenia się 

określonych Interesariuszy lub nie uwzględnienia konkretnych instytucji, organizacji oraz 

osób niezbędnych dla procesu budowania klimatu współpracy lokalnej nastąpiła już 

w „raporcie otwarcia”, jednak nie został on jeszcze przekazany Prezydentowi Poznania. Na 

obecnym etapie tworzenia MLW nie ma potrzeby szczegółowego informowania Prezydenta 

Poznania o tego typu ryzykach. Raport otwarcia zostanie przekazany Prezydentowi Poznania 

po zakończeniu realizacji pilotażu wraz z wszelkimi innymi dokumentami, które zostaną do 

tego momentu wypracowane. 

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

dokumentu pt.: PAKT NA RZECZ MLW 

W bieżącym okresie sprawozdawczym zostały opracowane wstępne wersje „Paktu na rzecz 

Modelu Lokalnej Współpracy” i „Programu rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego 

i gospodarki społecznej w Poznaniu”. Prace prowadzone były przez 5 zespołów roboczych 

pracujących nad 5 obszarami priorytetowymi: 

- 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. 

Obydwa dokumenty w następnym okresie sprawozdawczym zostaną przekazana do 

konsultacji wszystkim członkom ZSL. W następnym okresie sprawozdawczym planowane jest 

wypracowanie finalnej wersji Paktu i Programu, które zostaną przyjęte i przekazane 

Prezydentowi Poznania. 

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 
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jest opracowanie Programu zawierającego m.in. koncepcję pożądanego (stabilnego, 

zrównoważonego i skutecznego) stanu funkcjonowania podmiotów zatrudnienia socjalnego 

i ich współpracy z otoczeniem instytucjonalnym. 

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

zatrudnienia socjalnego 

Zadanie (prezentacja wyników analizy ZSL) zrealizowane zostanie dopiero w ostatniej fazie 

realizacji pilotażu.  

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 nie doświadczono problemów wynikających bezpośrednio 

z realizacji wytycznych, aczkolwiek doświadczono istotnego problemu związane z wdrażaniem 

tych wytycznych w założonej przez CRZL formie projektu pilotażowego. Problemem tym była 

konieczność ograniczenia katalogu uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu do 

pracowników socjalnych, urzędników zatrudnionych w JST i pozostawienie tylko kilku miejsc 

na przedstawicieli kluczowych organizacji pozarządowych. Taki dobór uczestników szkoleń 

(brak możliwości zaproszenia na szkolenia choćby przedstawicieli przedsiębiorstw 

komercyjnych oraz spółdzielni socjalnych, osób niezrzeszonych w żadnej organizacji 

pozarządowej lub większej liczby przedstawicieli NGO) przeczy idei partycypacyjności 

zawiązywania partnerstwa. Sytuacja ta wzbudza brak zaufania wśród organizacji 

pozarządowych (interesariuszy MLW) do realizatorów projektu. W ograniczonym stopniu 

problem ten został zniwelowany przez realizatorów pilotażu poprzez zaproszenie na szkolenia 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy mają status pracowników socjalnych. 

Podsumowując, może w tym aspekcie dostrzec istotną sprzeczność pomiędzy Wytycznymi 

akcentującymi potrzebę budowania szerokiego, wielosektorowego partnerstwa lokalnego na 

rzecz zatrudnienia socjalnego, a zapisami projektu dotyczącego grupy docelowej szkoleń 

realizowanych w ramach projektu. 

Drugim problemem wynikającym z przyjętej formuły realizacji pilotażu jest zbyt krótki czas 

na realizację wszystkich przewidzianych w Wytycznych zadań. Czasu brakuje przede 

wszystkim na spokojną, cierpliwą dyskusję pomiędzy wszystkimi Interesariuszami Modelu, 
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których w przypadku Poznania jest bardzo wielu. Problem ten nasila się wraz ze zbliżaniem 

się daty zakończenia realizacji pilotażu. 

 

 

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 uczestniczą w 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 są prace 

w grupach roboczych, których efektem jest wypracowanie wstępnej wersji Paktu oraz 

Programu.  

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

usług integracji społeczno-zawodowej) należy zwrócić uwagę na zrealizowane w bieżącym 

okresie sprawozdawczym szkolenia, na których omawiany był aspekt koordynacji usług 

integracji społeczno-zawodowej. 

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 

podejmowane działania zorientowane stricte na osiągnięcie tego celu (choć w ograniczonym 

zakresie funkcję taką pełnią zrealizowane w tym okresie sprawozdawczym szkolenia). 

Konferencja upowszechniająca efekty pilotażu planowana jest w ostatniej fazie realizacji 

projektu.  
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5. Harmonogram realizacji pilotażu 

Prace Zespołu Synergii Lokalnej nie przebiegają zgodnie z pierwotnym harmonogramem – 

został on zmodyfikowany z uwagi na opóźnienia w realizacji pierwszej grupy szkoleń 

w ramach projektu (według pierwotnych założeń miały odbyć się w okresie kwietnia i maja, 

a odbyły się dopiero w czerwcu). Przesunięcie dotyczy także szkoleń adresowanych do kadry 

zarządzającej (osób decyzyjnych) w podmiotach – interesariuszach MLW. Szkolenia te 

odbędą się dopiero w lipcu, a więc tuż przed zakończeniem pilotażu. Należy zwrócić uwagę, 

że jest to termin nieodpowiedni na realizację tego typu szkoleń, gdyż jest to okres urlopowy, 

który może zaważyć na niskiej frekwencji na szkoleniach, a tym samym wpłynąć na brak 

zgody (lub po prostu brak jednoznacznej decyzji) niektórych podmiotów dotyczących 

przystąpienia do Paktu i realizacji Programu wynikającej nie tyle z niechęci do jego 

przyjęcia/realizacji, a po prostu braku koniecznych do podjęcia takiej decyzji informacji. 

 

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 

Wykonawca pilotażu podtrzymuje swoją ocenę wyrażoną w poprzednich raportach 

sprawozdawczych na temat niskiej przydatności wytycznych realizacji pilotażu w zakresie 

osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych. Aktualne pozostają zaprezentowane 

w poprzednich raportach 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”, 

- 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, 
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- 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.  

 - niska praktyczna użyteczność Biblioteczki Gminnego Modelu MLW przy 

jednoczesnej pracochłonności jej przygotowania. 

Wykonawca pilotażu podtrzymuje opinię, że 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: 

 Opracowanie scenariusza oddziaływania na interesariuszy MLW, którym przypisano kod 

„przeciwnik” lub „neutralny”, 

 Rozpoczęcie działań związanych z oddziaływaniem na tych interesariuszy MLW zgodnie 

z wypracowanym scenariuszem (strategią) – działania te będą prawdopodobnie także 

kontynuowane po zakończeniu realizacji pilotażu, 

 Opublikowanie (udostępnienie na stronie www MOPR) opracowanej już biblioteczki MLW, 

 Zorganizowanie spotkania promocyjnego z pracodawcami jako istotnymi interesariuszami 

MLW. Zadanie to będzie zorganizowane przy współpracy członków ZSL (Powiatowy Urząd 

Pracy w Poznaniu, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Konfederacja Lewiatan) oraz 

CISTOR Stowarzyszenia Partnerstwo Społeczne z Torunia. Spotkanie będzie mieć dwojaki 

charakter – z jednej strony promować będzie Model MLW, zachęcać do przystąpienia do 

Paktu i realizacji Programu, natomiast z drugiej strony prezentowane będą pracodawcom 

praktyczne możliwości zastosowania nie stosowanych dotychczas na szerszą skalę 

w Poznaniu rozwiązań z zakresu zatrudnienia wspieranego środkami Funduszu Pracy 

u pracodawców komercyjnych po zakończeniu przez pracownika okresu pracy w CIS, 

 Organizacja spotkań promocyjnych dotyczących MLW połączonych z prezentacją Paktu 

i Programu z bezpośrednimi odbiorcami przewidzianych działań tzn. osobami 

zagrożonymi wykluczeniem społecznym (uczestnicy/pracownicy KIS i CIS oraz innych 

programów realizowanych przez PUP), 

 Realizacja szkoleń dla kluczowych przedstawicieli (kadra zarządzająca) interesariuszy 

MLW (prezentacja idei MLW, zastosowanej metodologii tworzenia Paktu i Programu, 

prezentacja wypracowanego Paktu i Programu, zebranie sugestii dotyczących zmian 

w ww. dokumentach, pozyskanie decyzji o przystąpieniu do Paktu/realizacji Programu), 
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 Wypracowanie ostatecznych wersji Paktu i Programu oraz pozostałych dokumentów 

opracowywanych w ramach pilotażu, 

 Przekazanie ww. dokumentów Prezydentowi Poznania, 

 Alokacja ZSL w strukturach gminy, 

 Zorganizowanie konferencji podsumowującej pilotaż połączonej z podpisaniem Paktu oraz 

przyjęciem Programu przez interesariuszy 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.  

Problem, który prawdopodobnie będą utrudniać osiąganie celów pilotażu w następnych 

okresach sprawozdawczych to założenie w harmonogramie projektu realizacji szkoleń dla 

kluczowych przedstawicieli interesariuszy MLW w okresie urlopowym, co może zaważyć na 

niskiej frekwencji na szkoleniach, a tym samym wpłynąć na brak zgody (lub po prostu brak 

jednoznacznej decyzji) niektórych podmiotów dotyczących przystąpienia do Paktu i realizacji 

Programu wynikającej nie tyle z niechęci do jego przyjęcia/realizacji, a po prostu braku 

koniecznych do podjęcia takiej decyzji informacji. 

 

9. Rekomendacje 

Zespół realizujący projekt podtrzymuje rekomendacje przedstawione w poprzednich okresach 

sprawozdawczych.  

Doświadczenia z bieżącego okresu sprawozdawczego pozwalają na zaproponowanie 

dodatkowej rekomendacji polegającej na rozszerzeniu Wytycznych o konieczności 

opracowania nie tylko Paktu, ale także „programu rozwoju zatrudnienia socjalnego 

w gminie”, czy nawet szerzej „programu działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, do którego wdrażania zobowiązywaliby się 

wszyscy Interesariusze MLW. Doświadczenia z realizacji pilotażu MLW w Poznaniu wskazują, 

że zdecydowana większość interesariuszy jest zainteresowana partycypacją w tworzeniu, 

a następnie wdrażaniu tego typu programów, które mogą być istotną wartością dodaną 

z wdrażania Wytycznych także w innych gminach w Polsce. 

 

 

 

 

 


