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WSTĘP 
 

Opis projektu  

Działania zmierzające do opracowania Programu rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej w 

Poznaniu są rezultatem wspólnego większości podmiotów zajmujących się świadczeniem lub 

wspieraniem świadczenia takich usług przekonania, że skuteczna realizacja działań w tym zakresie, 

pozwalająca efektywnie przeciwstawiać się narastaniu problemów wykluczenia społecznego 

mieszkańców miasta, jest możliwa jedynie w oparciu o bliską współpracę, podejmowanie wspólnych 

inicjatyw, oraz budowę systemu wsparcia. Inicjatywa podjęcia działań zmierzających do opracowania 

systemu realizacji usług reintegracyjnych na terenie miasta zrodziła się niezależnie w różnych 

środowiskach. Bezpośrednią przyczyną podjęcia prac było przystąpienie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Poznaniu do realizacji finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy w ramach projektu 

systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”.  

Celem głównym pilotażu było uzyskanie w gminie 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). Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez realizację dwóch celów szczegółowych: 1) 

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, poprzez stworzenie MLW jako partnera 

(konsultanta) dla samorządu terytorialnego w realizacji zadań reintegracji społeczno-zawodowej; 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. 

W ramach realizacji pilotażu w prace tzw. Zespołu Synergii Lokalnej zaangażowali się przedstawiciele 

kluczowych instytucji i organizacji zajmujących się na terenie Gminy świadczeniem lub wspieraniem 

realizacji usług związanych z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, w tym: 

 - Urząd Miasta Poznania – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 

 Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. H.Ch. Kofoeda 

 Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” 

 Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne 

 Stowarzyszenie Etap 

 Stowarzyszenie Na Tak 

 Towarzystwo Osób Niesłyszących „TON” 

 Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych 

 Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka” 

 Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN 

 Ingeus Sp. z o.o. 

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
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Wspólną decyzją wszystkich podmiotów przystąpiono do opracowania Paktu na rzecz Modelu 

Lokalnej Współpracy oraz Programu rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej. Pakt na rzecz 

Modelu Lokalnej Współpracy stanowić ma podstawę dla formalizacji partnerskiej współpracy 

poszczególnych instytucji i organizacji. Programu rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej 

ma, w intencji partnerów, stać się bazą dla koordynacji działań w sferze merytorycznej i finansowej 

poszczególnych instytucji i organizacji przy zachowaniu autonomii (samodzielności) poszczególnych 

partnerów, co zapewni wyższą trafność kierowanego wsparcia, a także przyczyni się do wzrostu 

konkurencyjności i wiarygodności na lokalnym rynku. 

 

Partnerstwo jako instytucja demokracji lokalnej 

Model Lokalnej Współpracy wpisuje się w ideę partnerstwa lokalnego. Istotą Modelu jest partnerskie 

tworzenie na terenie gminy warunków do powstawania oraz stabilnego funkcjonowania podmiotów 

zatrudnienia socjalnego. Ważne jest przy tym inicjowanie procesu partycypacji instytucjonalnej oraz 

personalno-społecznej, odnoszącej się do liderów miejscowej społeczności. 

Zgodnie z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego jedną z zasadniczych podstaw ustroju 

demokratycznego stanowią, wyposażone w rzeczywiste uprawnienia, społeczności lokalne. 

Wspólnotę samorządową tworzą mieszkańcy, przy czym ich przynależność do wspólnoty wynika z 

samego faktu zamieszkiwania na danym terenie. Samorządność oznacza, że lokalna wspólnota 

podejmuje wszystkie decyzje we własnym interesie i na własną odpowiedzialność.  

Powszechnie uznawaną zasadą ustrojową jest demokracja przedstawicielska – zasadnicze decyzje są 

podejmowane za pośrednictwem instytucji pochodzących z wyboru. Uzupełnieniem sposobu 

realizacji demokracji przedstawicielskiej (pośredniej) jest demokracja bezpośrednia, która wiąże się 

możliwością podejmowania przez wszystkich lub część obywateli danej zbiorowości ostatecznych 

decyzji, które nie mogą zostać podważone przez inne organy publiczne, z organami 

przedstawicielskimi włącznie. Pomiędzy demokracją bezpośrednią i przedstawicielską istnieje forma 

pośrednia nazywana demokracją semibezpośrednią (półbezpośrednią). Instrumenty tego typu 

demokracji zakładają udział wszystkich lub części obywateli w procesie decyzyjnym, ale ostateczna 

decyzja należy do organów publicznych, z reguły do organów o przedstawicielskim charakterze. 

Partnerstwo lokalne jest instytucją demokracji semibezpośredniej. Bierze udział w programowaniu 

polityk publicznych na poziomie lokalnym, ale ostateczną decyzję w sprawie opracowanych przez 

partnerstwo programów o charakterze strategicznym podejmują organy przedstawicielskie gminy. 

Partnerstwo jest również instytucją demokracji partycypacyjnej i deliberatywnej. Łączy się bowiem z 

traktowaniem obywateli jako współdecydentów i współkreatorów dobra wspólnego, dzięki temu, że 

powierza się im do rozwiązania problemy, które ich dotyczą. Obywatele i władze publiczne 

uczestniczą w dyskusji, której celem jest osiągnięcie konsensusu społecznego, wypracowanie 

wspólnych rozwiązań i pogodzenie różnych interesów. 

Tego typu partnerstwa są zawiązywane w kolejnych gminach na terenie całego kraju, ale ich rozwój 

jest wciąż na etapie początkowym. Dlatego tak ważne jest, aby partnerstwo w Poznaniu uzyskało 

silną pozycję w lokalnym systemie rozwiązań instytucjonalnych, wprowadzając nową jakość w 

zarządzaniu rozwojem społeczno-gospodarczym, i mogło stanowić punkt odniesienia dla innych 

środowisk lokalnych. 

 

Zgodność z dokumentami strategicznymi 

Program Rozwoju jest zgodny z następującymi dokumentami o charakterze strategicznym: 

1. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy Wymiar 
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Aktywnej Integracji 

2. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Województwa Wielkopolskiego 

4. Założenia do zmian w Ustawie o Pomocy Społecznej (czerwiec 2014r.) 

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 

KPPUiWS jest programem rozwoju, stanowi tym samym dokument o charakterze operacyjno-

wdrożeniowym, ustanowionym w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – „Strategii 

Rozwoju Kraju 2020" oraz Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategii Rozwoju Kapitału 

Społecznego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz innych strategii rozwoju. 

Program Rozwoju koresponduje z Priorytetem III KPPUiWS „Aktywna Integracja w społeczności 

lokalnej”, w tym w szczególności z Działaniem III.1 Zwiększenie uczestnictwa w życiu publicznym i 

zawodowym jednostek i rodzin zagrożonych marginalizowaniem społecznym poprzez rozwój 

zróżnicowanych i zintegrowanych usług społecznych oraz form pracy socjalnej, w tym narzędzi i 

instrumentów aktywnej integracji, systemu usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz form 

aktywizacji zawodowej, zakładającym miedzy innymi: 

1. Zmianę w przepisach dotyczących zatrudnienia socjalnego, zapewniających stabilne 

finansowanie dla centrów integracji społecznej; 

2. Wspieranie do czasu 18 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w CIS, w zakresie usług 

rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, psychologicznego i społecznego dla osób 

realizujących prace społecznie użyteczne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, podejmujących zatrudnienie, działalność gospodarczą, 

zakładających lub przystępujących do spółdzielni socjalnej.  

3. Przeniesienie działań w zakresie prac społecznie użytecznych z obszaru instrumentów rynku 

pracy na rzecz działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, które powinny być 

realizowane przez podmioty sektora ekonomii społecznej na rzecz społeczności lokalnej, pod 

warunkiem zachowania zasad partycypacji samorządu gminnego w kosztach tych prac  

4. Wsparcie rozwoju podmiotów otoczenia ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych 

zakładanych przez osoby prawne oraz innych przedsiębiorstw społecznych jako formy 

zatrudnienia przejściowego dla osób wychodzących z warsztatów terapii zajęciowej, centrów 

i klubów integracji społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych tego typu 

placówek.  

W Działaniu III.2 Budowa aktywnych, zdolnych do rozwoju społeczności, należy zwrócić uwagę na 

działania wspierające rozwiązania systemowe: animowanie lokalnych sieci współpracy/partnerstw 

nakierowanych na rozwiązywanie lokalnych problemów; ze szczególnym uwzględnieniem współpracy 

międzysektorowej.  

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 

W Priorytet I Ekonomia społeczna na społecznie odpowiedzialnym terytorium wpisano między innymi 

następujące działania: 

 Działanie I.4. Wspieranie rozwoju działań ekonomii społecznej w kluczowych sferach 

rozwojowych. 

4) Wspieranie rozwoju usług aktywnej integracji m. in. Poprzez 

a) Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia socjalnego, umożliwiające systemowe 

finansowanie usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz usług wpieranego zatrudnienia 

w centrach i klubach integracji społecznej, realizujących wymagany standard usług oraz 

posiadających certyfikat (akredytację) ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego 
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na zasadach określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu 2020. Nowy wymiar integracji; 

b) Włączenie problematyki ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej do minimum 

programowego systemu kształcenia pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, w  

tym przeprowadzenie próby uzyskiwania specjalizacji pracowników socjalnych z zakresu 

ekonomii społecznej. 

c) Przygotowanie, wdrożenie i wspieranie systemu zatrudnienia monitorowanego 

(połączonego z programem społecznym) w przedsiębiorstwach społecznych dla osób 

wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako elementu ścieżki integracji i 

reintegracji społecznej; 

d) Wdrożenie i rozwój systemowych działań przedsiębiorstw społecznych jako formy 

zatrudnienia dla osób wychodzących z zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii 

zajęciowej, centrów integracji społecznej, a także placówek opiekuńczo-wychowawczych i 

ewentualnie innych instytucji i form pieczy zastępczej. 
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ROZDZIAŁ 1 DIAGNOZA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ 

ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU WSPARCIA – GŁÓWNE WNIOSKI 
 

W ramach Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy został sporządzony Raport otwarcia obejmujący 

m.in. diagnozę społeczno-demograficzną mieszkańców Poznania zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz analizę ekonomiczno-organizacyjną zasobów Gminy. Raport ten stanowi załącznik 

do niniejszego Programu. Powszechnie dostępne są również inne, przytoczone na końcu tego 

rozdziału, dokumentu o charakterze diagnostycznym. W związku z powyższym na potrzebny 

niniejszego Programu sformułowane zostały jedynie główne, wynikające z przytoczonych opracowań, 

wnioski dotyczące specyfiki zjawisk wykluczenia społecznego których doświadczają mieszkańcy 

Gminy oraz istniejącego na jej terenie systemu wsparcia. 

 

Diagnoza wykluczenia społecznego: 

 W ciągu ostatnich 5 lat (2009-2013)wzrosła liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej, w tym z powodu ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności oraz 

długotrwałej lub ciężkiej choroby. 

 Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej jako przyczyny korzystania z pomocy 

MOPR wymieniają: (1) brak pracy, (2) brak środków do życia, (3) trudności w zaspokojeniu 

potrzeb życiowych dzieci, (4) niepełnosprawność,(5) ciężką chorobę (na podstawie raportu 

Czynniki i obszary występowania marginalizacji społecznej w społecznościach ubogich 

mieszkańców Poznania1)  

 Statystyki publikowane przez Powiatowy Urząd Pracy potwierdzają, że rejestrowane 

bezrobocie na terenie miasta Poznania na przestrzeni ostatnich pięciu lat (2009-2013) 

wzrosło statystycznie o 24,8% przy czym wzrost bezrobocia długotrwałego był jeszcze 

większy i wyniósł 64,0%.  

 Jak wynika jednak z ww. raportu jedną z cech charakterystycznych zjawiska wykluczenia 

społecznego jest unikanie przez osoby podlegające wykluczeniu rejestracji jako osoby 

bezrobotne. Badania prowadzone w latach 2010-2012 na reprezentatywnej grupie osób 

korzystających z pomocy MOPR wskazują, że prawie 80% badanych osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym nie było w momencie przeprowadzania badania zarejestrowanych 

w urzędzie pracy, Prawie 60% takich osób nie znajdowało się w rejestrze osób bezrobotnych 

w przeciągu 2 lat poprzedzających moment badania. 

 Wysokiemu odsetkowi osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w grupie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym towarzyszy niski poziom zaangażowania tych osób w 

działania aktywizujące zmierzające do zmiany sytuacji życiowej. Mniej niż połowa osób 

ankietowanych jest gotowa do natychmiastowego podjęcia pracy (raport jw.). Zaledwie 8% 

osób korzystało z możliwości podjęcia pracy za granicą jako sposób na aktywizację 

zawodową, niemalże 80% osób nie podejmowało jakichkolwiek działań zmierzających do 

podniesienia umiejętności lub kwalifikacji zawodowych.  

 

 

                                                           
1
 Kokociński Maciej, Czynniki i obszary występowania marginalizacji społecznej w społecznościach ubogich 

mieszkańców Poznania. Raport z badań ilościowych. Poznań, październik 2011. 
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System wsparcia w Poznaniu dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 Centra Integracji Społecznej (CIS) w Poznaniu: 

o W Poznaniu funkcjonują 4 CISy prowadzone przez 4 organizacje pozarządowe: 

1) Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda (status CIS od 2004 roku),  

2) Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne (status CIS od 2006 roku),  

3) Stowarzyszenie ETAP (status CIS od 2008 roku),  

4) Fundację Pomocy Wzajemnej Barka (status CIS od 2009 roku). 

o CISy oferują zajęcia z zakresu edukacji ogólnej oraz integracji społecznej i zawodowej – 

rocznie Indywidualne programy zatrudnienia socjalnego realizuje w nich około 400 osób. 

o W ostatnich 3 latach (2011-2013) zmieniała się liczba pracowników w CIS ale w 

różnorodny sposób: w CIS 1) Zmalała prawie o połowę, w CIS 2) wzrosła ponad 

dwukrotne a następnie zmalała do poziomu zbliżonego do 20011 roku, w CIS 3) Wzrosła 

prawie dwukrotnie (CIS 4) Brak danych). 

o W ostatnich 3 latach (2011-2013) zmieniła się liczba uczestników zajęć w CIS 1) – zmalała 

o prawie połowę, w CIS 2) i 3) pozostaje na zbliżonym poziomie (CIS 4) Brak danych). 

o Co roku kilkudziesięciu absolwentów CIS usamodzielnia się ekonomicznie po 

zrealizowaniu Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego (od kilkunastu do 

dwudziestu kilku % absolwentów), w poszczególnych CIS liczba usamodzielnionych 

absolwentów jest jednak różna. W CIS 1) to w poszczególnych latach (2011, 2012, 2013) 

3%, 8% i 8%, w CIS 2) odpowiednio: 25%, 26% i 33%, w CIS 3) odpowiednio: 22%, 23% i 

27%. 

o Główne problemy, potrzeby i zasoby CISów: 

 Niestabilność finansowa, 

 Brak partnerstwa wszystkich podmiotów, które mogłyby wpływać na sytuację osób 

zagrożonych wykluczeniem  

 Brak specjalistycznych programów informatycznych do obsługi uczestników CIS.  

 Brak pracowników zajmujących się wyłącznie (lub przede wszystkim) pozyskiwaniem 

zleceń dla CISów. 

 Brak wśród uczestników zajęć osób z odpowiednimi uprawnieniami (np. 

elektrycznymi, gazowymi, spawalniczymi, dozorowymi), które umożliwiłyby realizację 

bardziej skomplikowanych zleceń. 

 Niska motywacja uczestników do podjęcia pracy, kierowanie do CIS osób dla których 

oferowane tam usługi są nieadekwatne. 

 Dosyć dobra baza lokalowa. 

 Niedostatki w sprzętach stanowiących wyposażenie warsztatów zawodowych oraz 

umożliwiających realizację zleceń zewnętrznych 

o CISy współpracują z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, spółkami 

miejskimi i przedsiębiorcami oraz spółdzielniami socjalnymi. Obszary tej współpracy są 

oceniane różnorodnie, wiele z nich wymaga poprawy i rozwijania. 

o W CISach obowiązują standardy działania, ale nie obejmują wszystkich płaszczyzn 

funkcjonowania Centrów. Konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy 

wdrożonych standardów i ich uzupełnienie.  

o Z opinii pracowników socjalnych MOPR na temat CISów wynika, że: 

 CISy to ważne i korzystne narzędzie do pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem 

społecznym, dla niektórych klientów w obecnym systemie nie znajdują alternatywnej 
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do CIS formy wsparcia. 

 Dostrzegają trudności we współpracy i w komunikacji z pracownikami CIS 

występujące po obydwu stronach i widzą potrzebę i korzyści z zacieśniania tej 

współpracy.  

 Mają różne doświadczenia i przekonania dotyczące poszczególnych CISów (w związku 

z tym, jednym z obszarów działań MLW w Poznaniu powinno być zidentyfikowanie 

już funkcjonujących w mieście dobrych praktyk wypracowanych we współpracy 

konkretnych pracowników po stronie MOPR i konkretnych pracowników z 

określonych CISów, a następnie a następnie rekomendowanie ich jako standardów 

dla pozostałych Filii MOPRu i CiSów). 

 Należy bardziej szczegółowo zbadać adekwatność oferty CISów do potrzeb i 

oczekiwań uczestników. 

 Potrzebne jest wzmożenie kontaktu CISów z otwartym rynkiem pracy (praktyki, 

spotkania z pracodawcami itp.). 

 Potrzebne jest określenie jakie możliwości daje obecny system aby umożliwić 

uczestnikom zajęć CIS korzystanie ze wsparcia już po zakończeniu CISu, po to aby 

zwiększyć ich szansę na podjęcie i utrzymanie pracy. 

o Spółdzielnie Socjalne w Poznaniu: 

 Na koniec 2013 roku w Poznaniu istniało 28 Spółdzielni Socjalnych (wg Krajowego 

Rejestru Sądowego). Większość z nich (85%) prowadzi działalność gospodarczą. 

Jednak niewielka ilość jest już w trakcie likwidacji (11%) lub zawiesiła tymczasowo 

swoje działania (4%).  

 Z przeprowadzonych w ramach MLW badań wynika jednak, że rynek działających 

spółdzielni socjalnych nie jest aż tak rozbudowany jak wnioskować by można  

z przytoczonych danych statystycznych. Aż 50% spółdzielni jest nieaktywna. W 

praktyce oznacza to, iż nie uzyskują żadnych przychodów i nie generują kosztów. 

Pozostałe spółdzielnie w mniejszym lub większym stopniu prowadzą działalność, 

rozwijają się i prowadzą reintegrację zawodową i społeczną członków i pracowników.  

 Główne potrzeby i problemy spółdzielni socjalnych: 

 Związane z brakiem środków na zakup profesjonalnego sprzętu na starcie, co 

już na samym początku zmniejsza ich konkurencyjność na rynku.  

 Członkowie i pracownicy spółdzielni nie zawsze są wybierani ze względu na 

posiadane kwalifikacje. Prowadzi to do tego, iż zazwyczaj brakuje osób bądź 

osoby, która stałaby się nieoficjalnym liderem. W związku  z tym nie ma 

konkretnej osoby odpowiedzialnej za zdobywanie zleceń. 

 Potrzebne są szkolenia nie tylko z zakresu podwyższania kwalifikacji 

zawodowych, ale także rozwijające umiejętności z zakresu prowadzenia 

firmy, zatrudniania pracowników (kodeks pracy), marketingu lub współpracy 

z innymi podmiotami.  

 Trudności w pozyskiwaniu zleceń na rynku komercyjnym oraz brak 

zrozumienia dla problemów spółdzielczości socjalnej i zainteresowania ze 

strony władz lokalnych. 

Podsumowanie 

Zjawiska wykluczenia społecznego na terenie Gminy mają charakter typowy dla centrów dużych 

aglomeracji miejskich. Ich skalę, intensywność i dynamikę wyznaczają z jednej strony wewnętrzne 
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procesy społeczne przebiegające na terenie Gminy oraz napływ spoza jej terenu osób dotkniętych 

trudną sytuacją życiową, a z drugiej relatywnie duże jak na warunki krajowe możliwości uzyskania 

przez osoby dotknięte problemami pomocy zarówno o charakterze biernym (świadczenia pomocy 

społecznej, działalność charytatywna kościoła, organizacji pożytku publicznego, indywidualnych osób) 

jak i aktywizującym (podmioty realizujące programy reintegracji społecznej i zawodowej oraz 

instytucje rynku pracy). Na terenie Gminy funkcjonuje stosunkowo duża liczba podmiotów 

świadczących usługi reintegracji społecznej i zawodowej dająca szansę na stworzenie sprawnie 

działającego systemu wsparcia o charakterze aktywizującym. Rozwój i powstawanie kolejnych 

podmiotów i instytucji wyprzedziły w znacznym stopniu tworzenie na terenie gminy programów i 

strategii oraz wewnętrzną integrację środowiska osób zaangażowanych w realizację poszczególnych 

działań o charakterze reintegracyjnym. W efekcie dostępna na terenie gmina oferta usług 

aktywizacyjnych nie ma charakteru kompleksowego, w zbyt małym stopniu zachodzi efekt synergii 

działań poszczególnych podmiotów i instytucji, a ich działania niejednokrotnie się dublują. W 

środowisku osób zaangażowanych w świadczenie usług i realizację programów reintegracji społecznej 

i zawodowej obecna jest świadomość potrzeby podjęcia wspólnych partnerskich działań 

zmierzających do stworzenia kompleksowego systemu świadczenia na terenie Gminy usług 

reintegracyjnych w celu pełniejszego wykorzystania potencjału dotychczas realizowanych programów 

służących efektywnemu przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego mieszkańców Gminy.  
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ROZDZIAŁ 2 MISJA, WIZJA I CELE PROGRAMU 
 

Misja 

 

Naszą misją jest współpraca i rozwój lokalnych podmiotów reprezentujących różne sfery 

życia społeczno – gospodarczego w ich dążeniu do szeroko pojętej reintegracji społecznej 

i zawodowej osób wykluczonych na lokalnym rynku pracy. 

 

Podmioty te (CIS-y, KIS-y, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorcy prywatni, związki 

pracodawców, organizacje pozarządowe i inne), współdziałając i wykorzystując  swój 

potencjał społeczny oraz posiadane zasoby organizacyjne, materialne, finansowe oraz 

wsparcie pomocowe ze środków unijnych, dążą do zbudowania kompleksowego systemu 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu, w oparciu o zasady poszanowania godności 

ludzkiej, prawa do pracy i prawa do zapewnienia bytu rodzinie. 

 

Wizja 

Naszą wizją jest osiągnięcie do 2020 roku w zakresie rozwiązywania problemu wykluczenia 

społecznego rzeczywistości, w której: 

 Problem wykluczenia społecznego jest systematycznie diagnozowany co umożliwia 

projektowanie nowych oraz modyfikowanie już realizowanych programów reintegracji 

społecznej i zawodowej w sposób adekwatny do rzeczywistych potrzeb, maksymalizujący ich 

efektywność oraz umożliwiający kontrolę nad osiąganymi rezultatami.  

 Funkcjonuje stabilna sieć współpracujących instytucji, organizacji, grup lokalnych, spółdzielni 

socjalnych i przedsiębiorstw prywatnych na rzecz zapobiegania i rozwiązywania 

pojawiających się problemów społecznych. 

 Mieszkańcy Gminy wiedzą jakie zagrożenia dla funkcjonowania całej społeczności niosą 

zjawiska wykluczenia społecznego oraz znają oraz dostępną na terenie Gminy ofertę działań 

pomocowych w tym zakresie 

 Potrzeba przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców jest powszechnie 

uwzględniana przy projektowaniu i realizacji wszelkich działań mogących oddziaływać na 

kondycję społeczną i ekonomiczną poszczególnych mieszkańców, ich grup i całej społeczności 

lokalnej. 

 Prowadzenie działalności gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej oparte jest na 

zasadzie poszanowania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego i 

przeciwdziałania korupcji. 

 Wszystkie instytucje i organizacje tworzące porozumienie na rzecz reintegracji społecznej 

przestrzegają zasad employee well being, czyli szeroko pojętego dobrostanu pracowniczego.  
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Cel główny 

Zwiększenie do 2020 roku efektywności programów reintegracji społecznej i zawodowej 

prowadzonych na terenie miasta Poznania. 

 

Cele szczegółowe 

1. Zwiększenie wiedzy na temat skali zjawiska wykluczenia społecznego w Poznaniu. 

2. Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach programów reintegracji społecznej i 

zawodowej 

3. Profesjonalizacja organizacji i zarządzania podmiotów zatrudnienia socjalnego i podmiotów 

ekonomii społecznej 

4. Zwiększenie dostępności miejsc pracy i praktyk zawodowych dla absolwentów i uczestników 

programów reintegracyjnych 

5. Zwiększenie liczby wspólnych działań i inicjatyw podejmowanych przez podmioty realizujące 

programy reintegracyjne 

6. Zwiększenie stabilności finansowej podmiotów zatrudnienia socjalnego i PES 

 

Działania 

Działania planowane w ramach realizacji celów szczegółowych zostały w niniejszym Programie 

podzielone na xx Priorytetów. Działania przynależne do tego samego priorytetu mimo że stanowić 

mogą odpowiedź na potrzebę realizacji różnych celów wykazują się licznymi powiązaniami, które 

nakazują spojrzeć na te działania jako na pewnego rodzaju bloki, w ramach których poszczególne 

działania niejednokrotnie zazębiają się i wzajemnie na siebie oddziaływają. 

Na potrzeby Programu wyszczególniono pięć priorytetów: 

 

1) Priorytet 1: 

DIAGNOZOWANIE PROBLEMU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 

2) Priorytet 2: 

STANDARYZACJA USŁUG PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO 

3) Priorytet 3: 

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ  

I ZAWODOWEJ W ZAKRESIE DZIALAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH 

4) Priorytet 4: 

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY CIS-ÓW I KIS-ÓW Z INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI  

(MOPR, WYDZIAŁ ZDROWIA, PUP) 

5) Priorytet 5: 

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY CIS-ÓW, SS, Z PODMIOTAMI PRYWATNYMI I SPÓŁKAMI MIEJSKIMI –

PRAKTYKI, OFERTY PRACY, ZLECENIA 

 

Działania planowane do realizacji w ramach poszczególnych priorytetów zostaną szczegółowo 

omówione w dalszej części Programu.  

Zamieszczony poniżej wykres stanowi kompletną mapę Programu, ujmującą wzajemne relacje 

pomiędzy celami, priorytetami i działaniami. 
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Mapa celów szczegółowych I działań w Programie 

 

Cel szczegółowy 1: 
 

 

 Działania: 
Działanie I.1 
Działanie I.2 
Działanie I.3 
Działanie II.4 
Działanie II.5 

 

Cel szczegółowy 2: 
 

 

 Działania: 
Działanie II.1 
Działanie II.2 
Działanie II.3 
Działanie II.4 
Działanie II.5 
Działanie III.1 
Działanie III.2 
Działanie IV.1 
Działanie IV.2 
Działanie IV.3 
Działanie IV.4 
Działanie IV.5 
Działanie V.1 
Działanie V.3 

 

Cel szczegółowy 3: 
 

 

 Działania: 
Działanie II.5 
Działanie III.1 
Działanie III.2 
Działanie IV.1 
Działanie IV.2 
Działanie IV.4 
Działanie IV.4 
Działanie V.2 

 

Cel szczegółowy 4: 
 

 

 Działania: 
Działanie V.1 
Działanie V.3 
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Cel szczegółowy 5: 
 

 

 Działania: 
Działanie IV.1 
Działanie IV.2 
Działanie IV.3 
Działanie IV.4 
Działanie IV.5 
Działanie V.4 

 

Cel szczegółowy 6: 
 

 

 Działania: 
Działanie III.1 
Działanie III.2 
Działanie V.1 
Działanie V.2 
Działanie V.3 
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ROZDZIAŁ 3 PRIORYTETY PROGRAMU 
 

PRIORYTET I 

DIAGNOZOWANIE PROBLEMU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO 
 

Cel diagnozowania 

Diagnozowanie problemu wykluczenia społecznego służy podejmowaniu skutecznych i efektywnych 

działań z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej. Trudno bowiem rozwiązywać ten problem nie 

znając jego przyczyn, skali czy też możliwych sposobów rozwiązania. Diagnoza taka powinna zawierać 

istniejący stan faktyczny i prawny obrazujący problem wykluczenia społecznego, oparty o możliwie 

jak największy rodzaj i zakres danych. Diagnozowanie umożliwia profesjonalizację działania, 

wyznaczanie celów adekwatnych do problemów i potrzeb, planowanie działań oraz przyglądanie się 

rezultatom oraz korygowanie działań, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dlatego diagnoza potrzebuje 

systematycznej aktualizacji opartej o nowe dane. Ważnym aspektem diagnozy powinno być też 

ukazanie charakteru lokalnych mechanizmów wykluczenia społecznego, a także odpowiedź na 

pytanie, jakie zjawiska społeczne i ekonomiczne oddziałują wykluczająco na określone grupy 

społeczne albo utrudniają im dostęp do usług publicznych.  

 

Definicja wykluczenia społecznego 

Strategicznym dokumentem wyznaczającym cele i priorytety polityki społecznej w zakresie 

przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu jest Narodowa Strategia Integracji Społecznej 

oraz w Krajowy Plan Działań na Rzecz Integracji Społecznej, będący częścią Krajowego Programu 

„Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna” na lata 2008 – 2010, przyjętego przez Radę 

Ministrów w dniu 16 grudnia 2008 roku.  Zgodnie z nimi wykluczenie społeczne to brak lub 

ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych 

i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. 

 

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym  

Dla potrzeb niniejszego Programu przyjmuje się, że osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do 

których w Poznaniu adresowane SA działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej to w 

szczególności: 

 Osoby wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym tj: 

o Bezdomni realizujący  indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 

o Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego, 

o Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu 

programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, 

o Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 

o Długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, 

o Zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w 

rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 
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o Uchodźcy realizując indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o 

pomocy społecznej, 

o Niepełnosprawni, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 Osoby pozostające długotrwale bez pracy, 

 Osoby zatrudnione osiągające dochód niezaspokajający podstawowych potrzeb bytowych, 

 Osoby mające trudność z regulowaniem zobowiązań finansowych, 

 Młodzież zagrożona dziedziczeniem ubóstwa i bierności zawodowej (m.in. z rodzin 

długotrwale korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej), 

które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie 

własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji 

powodującej ubóstwo i/lub uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, 

społecznym i rodzinnym. 

 

Działania 

 

Działanie I.1. Systematyczne zbieranie i analizowanie dostępnych danych dotyczących 

zjawiska wykluczenia społecznego 

 

a) Sporządzenie narzędzia do zbierania przez Partnerów Programu wszystkich dostępnych 

danych.  

b) Zbieranie dostępnych danych w ujęciu rocznym, w tym w zakresie: 

 mierników/wskaźników kontekstowych (ukazujących tło zjawiska wykluczenia społecznego), 

o liczba osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP), w tym:  kobiety, osoby w wieku 

do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotni, 

niepełnosprawni, pobierający zasiłki (PUP) 

o odsetek mieszkańców Poznania zarejestrowanych jako bezrobotni (PUP), 

o liczba osób poszukujących pracy (zarejestrowanych w PUP), w tym niepełnosprawni 

(PUP), 

o liczba osób, które podjęły pracę (PUP), 

o liczba osób skierowanych na szkolenia,  skierowanych na staże, które rozpoczęły 

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, które rozpoczęły prace społecznie 

użyteczne (PUP), 

o liczba osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (MOPR), 

o odsetek mieszkańców Poznania korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

(MOPR), 

o powody trudnej sytuacji życiowej będące przesłankami do udzielania świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej – liczba rodzin, w których występuje przesłanka: 

ubóstwo; bezdomność;  bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka 

choroba; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu 

gospodarstwa domowego, w tym rodziny niepełne i wielodzietne;  trudności w 

przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (MOPR), 

o liczba gospodarstw domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

zagrożonych eksmisją (MOPR), 
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o liczba osób bezdomnych przebywających w Poznaniu (MOPR) 

 mierników/wskaźników produktów (świadczonych usług), 

o liczba uczestników CIS objętych integracją społeczną i zawodową, z podziałem na 

osoby, które: rozpoczęły zajęcia, uczestniczyły w zajęciach, ukończyły zajęcia; w tym: 

osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności; 

osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie 

lecznictwa odwykowego; osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków 

odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki 

zdrowotnej; osoby chore psychicznie; osoby długotrwale bezrobotne; osoby 

zwalniane z zakładów karnych mające trudności w integracji ze środowiskiem; 

uchodźcy realizujący indywidualny program integracji ; osoby niepełnosprawne; inne, 

z określeniem jakie (CISy), 

o usługi kierowane do uczestników w ramach reintegracji społecznej i zawodowej,  

z podziałem na osoby, które: rozpoczęły zajęcia, uczestniczyły w zajęciach, ukończyły 

zajęcia; w tym: szkolenia zawodowe; organizowanie praktyk i staży zawodowych; 

pomoc w przekazywaniu ofert pracy;  zajęcia z zakresu prowadzenia samodzielnej 

działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej; inne działania z zakresu 

reintegracji zawodowej; uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych; uczestnictwo w 

grupach samopomocowych oraz w grupach wsparcia; indywidualne konsultacje z 

psychologiem lub terapeutą; grupy edukacyjne; inne działania z zakresu reintegracji 

społecznej (CISy) 

o liczba osób realizujących kontrakty socjalne (MOPR) 

o liczba osób bezdomnych mających ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w 

Poznaniu i przebywających w placówkach dla osób bezdomnych (MOPR, Ośrodek dla 

bezdomnych nr 1, organizacje pozarządowe prowadzące placówki dla osób 

bezdomnych), 

o liczba osób realizujących Indywidualny program wychodzenia z bezdomności  (MOPR, 

Ośrodek dla bezdomnych nr 1, organizacje pozarządowe prowadzące placówki dla 

osób bezdomnych), 

 mierników/wskaźników rezultatów (efekty usług widoczne w trakcie usługi lub bezpośrednio 

po jej zrealizowaniu), w tym: 

o liczba uczestników usamodzielnionych ekonomicznie, w tym: uczestnicy zajęć w 

centrum integracji społecznej skierowani do zatrudnienia wspieranego u 

pracodawcy, zatrudnieni u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego, zatrudnieni w 

centrum integracji społecznej, podejmujący samodzielną działalność gospodarczą, 

podejmujący działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej, nabywający 

prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych (CISy),  

o liczba osób, które zrealizowały cel kontraktu socjalnego (MOPR), 

o liczba osób, które zrealizowały cel Indywidualnego programu wychodzenia z 

bezdomności (MOPR, Ośrodek dla bezdomnych nr 1, organizacje pozarządowe 

prowadzące placówki dla osób bezdomnych), 

c) Analiza zbieranych danych w ujęciu rocznym  

d) Zebranie, zestawienie i analiza ww. danych z ostatnich 5 lat (2010-2014) – w ujęciu 

rocznym, w celu zaobserwowania zmian i trendów charakteryzujących zjawisko 

wykluczenia społecznego w Poznaniu. 
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Działanie I.1.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 

a)         

b)         

c)         

d)         

Cel szczegółowy 
Cel pierwszy: Zwiększenie wiedzy na temat skali zjawiska 
wykluczenia społecznego w Poznaniu. 

Źródła finansowania budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

Koordynacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

 

Działanie I.2. Określenie katalogu dodatkowych danych potrzebnych do bardziej 

adekwatnego diagnozowania problemu wykluczenia społecznego  

(w połączeniu z rekomendacjami wynikającymi z działań dotyczących pozostałych Priorytetów 

Programu) 

 

a) Rekomendowane mierniki/wskaźniki – dane do pozyskania, ze szczególnym uwzględnieniem 

danych mierników/wskaźników rezultatów oraz oddziaływania (trwałość osiągniętych 

rezultatów): 

 Liczba osób (gospodarstw domowych) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym w Poznaniu (w tym: zagrożonych ubóstwem, będących w sytuacji 

pogłębionej deprywacji materialnej, żyjących w sytuacji bardzo niskiej intensywności 

pracy) analogiczne dane jak zbierane dla całej Polski 2  (do rozpoznania możliwość 

poszerzenia o ten zakres cyklicznych badań realizowanych w Poznaniu przez Centrum 

Badań Jakości Życia),  

 liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i bezrobotnych 

potrzebujących usługi KIS (po wystandaryzowaniu usługi KIS w Poznaniu), 

                                                           
2 Do statystycznego pomiaru ubóstwa i wykluczenia w Polsce stosuje się obecnie trzy kryteria (przyjęte dla strategii Europa 

2020 w UE).  

1) Rodzina (gospodarstwo domowe) jest zagrożone ubóstwem, jeżeli jego dochód jest niższy niż 60% mediany dochodów w 

danym kraju. W 2012 r. wartość tak ustalonej granicy ubóstwa wynosiła dla jednej osoby około 1000 zł miesięcznie, a dla 

rodziny 2+2 było to prawie 2200 zł.  

2) Jeżeli rodzina deklaruje, że nie może zaspokoić z powodów finansowych co najmniej 4 z 9 podstawowych potrzeb, to 

uznawana jest za będącą w sytuacji pogłębionej deprywacji materialnej.   

- opłacenie tygodniowego wyjazdu wszystkich członków gospodarstwa domowego na wypoczynek raz w roku,  

- jedzenie mięsa, ryb lub wegetariańskiego odpowiednika co drugi dzień,  

- ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb,  

- pokrycie niespodziewanego wydatku (w wysokości odpowiadającej miesięcznej wartości przyjętej w danym kraju 

granicy ubóstwa relatywnego),  

- terminowe regulowanie opłat związanych z mieszkaniem, spłatach rat i kredytów,  

- posiadanie telewizora,  

- posiadanie samochodu,  

- posiadanie pralki, posiadanie telefonu (stacjonarnego lub komórkowego). 

3) Czas pracy członków rodziny w roku poprzedzającym badanie. Jeżeli czas pracy członków rodziny był niższy niż 20% 

pełnego rocznego czasu pracy, wówczas mowa o rodzinach żyjących w sytuacji bardzo niskiej intensywności pracy.  
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 liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i bezrobotnych 

potrzebujących usługi CIS (po wystandaryzowaniu usługi CIS w Poznaniu), 

 liczba osób uczestniczących w zajęciach KIS, z podziałem na osoby, które: rozpoczęły 

zajęcia, uczestniczyły w zajęciach, ukończyły zajęcia; w tym: osoby bezdomne realizujące 

indywidualny program wychodzenia z bezdomności; osoby uzależnione od alkoholu, po 

zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego; osoby 

uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu 

terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej; osoby chore psychicznie; osoby 

długotrwale bezrobotne; osoby zwalniane z zakładów karnych mające trudności w 

integracji ze środowiskiem; uchodźcy realizujący indywidualny program integracji ; osoby 

niepełnosprawne; inne, z określeniem jakie (MOPR, Stowarzyszenie Na Tak, podmioty, 

które utworzą kolejny KIS), 

 koszt usługi KIS na 1 osobę, 

 koszt usługi KIS na 1 osobę usamodzielnioną, 

 koszt usługi CIS na 1 osobę, 

 koszt usługi CIS na 1 osobę usamodzielnioną, 

 liczba absolwentów KIS trwale usamodzielnionych (po zdefiniowaniu „trwałego 

usamodzielnienia” oraz rozpoznaniu możliwości faktycznych i prawnych w zakresie 

„śledzenia” losów absolwentów KIS), 

 liczba absolwentów CIS trwale usamodzielnionych (po zdefiniowaniu „trwałego 

usamodzielnienia” oraz rozpoznaniu możliwości faktycznych i prawnych w zakresie 

„śledzenia” losów absolwentów CIS), 

b) Określenie ewentualnych innych mierników/wskaźników do możliwie jak najpełniejszego 

diagnozowania zjawiska wykluczenia społecznego 

 

Działanie I.2.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 
a)         

b)         

Cel szczegółowy 
Cel pierwszy: Zwiększenie wiedzy na temat skali zjawiska 
wykluczenia społecznego w Poznaniu. 

Źródła finansowania 

- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- Urząd Miasta Poznania (w zakresie realizacji badań dodatkowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

 

Działanie I.3. Zaplanowanie i wdrożenie procedur związanych z gromadzeniem danych  

z katalogu dodatkowego (określonych w Działaniu I.2) 

 

a) Rozpoznanie możliwości faktycznych i prawnych w zakresie gromadzenia dodatkowych danych, 

w tym ewentualnych źródeł finansowania 

b) Ustalenie katalogu danych dodatkowych, które będą systematycznie zbierane i analizowane 

przez Partnerów Programu. 

c) Ustalenie podmiotów odpowiedzialnych za zbieranie poszczególnych danych oraz 

harmonogramu ich gromadzenia. 
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d) Ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za koordynację zbierania danych oraz ich systematyczną 

analizę (wnioski z analizy powinny dotyczyć również tego, czy zbierane dane rzeczywiście 

obrazują w oczekiwany sposób zjawisko wykluczenia społecznego i czy ich zbieranie jest 

zasadne). 

e) Ustalenie sposobu przepływu informacji w tym zakresie pomiędzy Partnerami Programu. 

 

Działanie I.3.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 

a)         

b)         

c)         

d)         

Cel szczegółowy 
Cel pierwszy: Zwiększenie wiedzy na temat skali zjawiska 
wykluczenia społecznego w Poznaniu. 

Źródła finansowania 

- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- Urząd Miasta Poznania (w zakresie realizacji badań dodatkowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

 

Wskaźniki i rezultaty 

 

Działanie Wskaźnik Źródło danych Rezultat Wartość 

docelowa 

/ roczna 

Działanie I.1. 

Systematyczne zbieranie i 

analizowanie dostępnych 

danych dotyczących 

zjawiska wykluczenia 

społecznego 

Liczba 

zbieranych i 

analizowanych 

danych na 

temat 

wykluczenia 

społecznego 

Sprawozdania 

MOPR, PUP, CIS, 

KIS, organizacji 

pozarządowych  

Zbieranie i 

analizowanie od 

2015 roku 

wszystkich 

dostępnych 

danych 

100% 

Działanie I.2.  

Określenie katalogu 

dodatkowych danych 

potrzebnych do bardziej 

adekwatnego 

diagnozowania problemu 

wykluczenia społecznego 

Liczba 

dodatkowo 

zdefiniowanych 

danych 

dotyczących  

Partnerzy 

Programu  

  

Działanie I.3.  

Zaplanowanie i wdrożenie 

procedur związanych z 

gromadzeniem danych z 

katalogu dodatkowego  

Liczba 

dodatkowo 

pozyskiwanych 

danych na 

temat 

wykluczenia 

społecznego 

Sprawozdania 

MOPR, PUP, CIS, 

KIS, organizacji 

pozarządowych 

 

Badania 

socjologiczne 

Zbieranie i 

analizowanie od 

2016 roku 

danych z 

katalogu 

dodatkowego 

100% 
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PRIORYTET II 

STANDARYZACJA USŁUG PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA 

SOCJALNEGO 
 

Zadania i zasady standaryzacji usług 

W ramach każdej usługi realizowane są określone czynności i działania. Standaryzacja usługi polega 

na sformułowaniu wymogów wobec czynności wykonywanych przez usługodawcę (Szarfenberg, s. 

32).  

Za standaryzacją usług przemawiają następujące argumenty: (B. Szatur-Jaworska, 2009): 

 Istnienie standardów poprawia jakość usługi i służy jej promowaniu w społeczeństwie, 

 Standardy są pomocne w dokonywaniu ewaluacji usługi, 

 Standardy dostarczają istotnych wskazówek o tym, jak planować realizację usługi oraz co jest 

istotne z punktu widzenia odbiorcy, 

 Dzięki standardom możliwe jest rozstrzyganie wątpliwości natury etycznej, dotyczących 

słuszności postępowania w trakcie świadczenia usługi, 

 Standardy zwiększają wiarygodność środowiska związanego z daną usługą i podnoszą 

zaufanie zleceniodawców, korzystających oraz innych zainteresowanych usługą, 

 Stosowanie standardów pozwala chronić osobiste dobra innych osób zaangażowanych w 

udzielanie danej usługi- nie tylko zamawiającego i świadczącego usługę. 

 

Przy standaryzacji usług podmiotów zatrudnienia socjalnego stosowane będą następujące zasady (na 

podstawie Rymsza, Karwacki 2013, s. 2): 

Zasada 1. Standardy nie będą rozregulowywać ani przeregulowywać działalności podmiotów 

reintegracyjnych. 

Zasada 2. Standardy nie będą prowadzić do narzucania rozwiązań wypracowanych w placówkach 

jednego typu placówkom innych typów. 

Zasada 3. Standardy będą wzmacniać merytoryczne profile placówek.  

Zasada 4. Standardy będą odwoływać się do praktyki (upowszechnianie dobrych praktyk). 

Zasada 5. Standardy będą gwarantować jakość usług reintegracyjnych. 

Zasada 6. Prace nad standardami będą prowadzone we współpracy z przedstawicielami 

wszystkich typów podmiotów, które świadczą usługi reintegracyjne 

 

Działania 

 

Działanie II.1 Opracowanie i wdrożenie standardu etycznego pracy z osobami 

wykluczonymi społecznie 

 

Celem pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym jest ich usamodzielnienie się i 

integracja ze społeczeństwem. System pomocy tylko wówczas może być skuteczny, jeżeli tworzony 

jest w oparciu o głębokie zrozumienie istoty człowieka jako osoby wolnej, obdarzonej godnością, 

której potrzeby daleko wykraczają poza zapewnienie materialnych warunków do życia, a ich 

zaspokajanie wiąże się z rozwojem życia duchowego i uczuciowego. Zasadnicze znaczenie dla 

powodzenia całego procesu integracji odgrywa zbudowanie właściwej relacji pomiędzy osobą 
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pomagającą a osobą korzystającą z pomocy oraz stworzenie konkretnej, realnej perspektywy zmiany 

sytuacji życiowej osoby zagrożonej wykluczeniem. Budowa właściwej relacji powinna odbywać się w 

oparciu o określony system wartości, a tworzenie realnej perspektywy zmiany zakłada 

odpowiedzialność wspólnoty samorządowej wobec jej członków. W obu przypadkach konieczne jest 

przyjęcie pewnych rozstrzygnięć filozoficzno-etycznych, które pomogą odpowiedzieć na pytania o cel 

pomocy, rolę wspólnoty, czy wreszcie o prawa, jakie przysługują każdemu człowiekowi. 

a) Opracowanie standardu 

Standard etyczny opracowany zostanie w ramach szerokich konsultacji prowadzonych w środowisku 

osób, grup, organizacji i instytucji zaangażowanych w realizację bądź wspieranie realizacji usług 

reintegracji społecznej i zawodowej. W jego zostaną przede wszystkim zostaną określone: 

 Misja podmiotów zatrudnienia socjalnego i przedsiębiorstw społecznych 

 Różnica pomiędzy pomocą i przemocą 

 Właściwa relacja pomiędzy osobą udzielająca wsparcia, a osobą korzystającą ze wsparcia 

 Znaczenie partycypacji osób wykluczonych w planowaniu i realizacji działań, które ich 

dotyczą. 

 Zasady wdrażania i monitoringu przestrzegania standardu. 

b) Wdrożenie standardu 

 Wprowadzenie standardu w możliwie szerokiej grupie organizacji i instytucji 

 Bieżący monitoring przestrzegania standardu przez poszczególne podmioty. 

 Wprowadzenie oceny przestrzegania standardu jako jednego z kryteriów oceny podmiotów 

świadczących na terenie Gminy usługi reintegracji społecznej i zawodowej (np. w ogłaszanych 

konkursach na finansowanie usług lub przy wyborach partnerów dla realizacji usług lub 

projektów). 

 

Działanie II.1.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 
a)         

b)         

Cel szczegółowy 
Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 

Źródła finansowania - budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

Koordynacja ??? 

 

Działanie II.2 Opracowanie i wdrożenie standardów minimalnych oraz rekomendowanych 

przy kontraktowaniu usług podmiotów zatrudnienia socjalnego 

 

a) Opracowanie standardu 

Instytucje publiczne kierujące środki finansowe do CIS-ów i KIS-ów, czyli Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd 

Pracy, będą stosowały przy podpisywaniu umów z podmiotami zatrudnienia socjalnego wytyczne 

„Standardy usług CIS i KIS w Poznaniu”, które zostaną opracowane zgodnie z poniższymi założeniami. 

Wytyczne będą zawierały opis standardów minimum oraz standardów rekomendowanych: 

1. Standardy minimum na podstawie wymagań zawartych w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym: 

a) Zakres usług reintegracyjnych 

b) Kwalifikacje kadry 

c) Ewaluacja i monitoring efektywności usług (integracyjnej, zatrudnieniowej i 
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kosztowej) 

d) Sprawozdawczość 

2. Standardy rekomendowane: 

a) Efektywność procesowa (procent uczestników biorących udział w praktykach 

zawodowych i zewnętrznych kursach zawodowych) 

b) Efektywność zatrudnieniowa: 

i. procent uczestników podejmujących zatrudnienie wspierane po zakończeniu 

programu w CIS 

ii. procent uczestników podejmujących zatrudnienie po zakończeniu programu 

w CIS lub KIS 

c) Efektywność kosztowa: 

i. stosunek kosztów funkcjonowania CIS, KIS do liczby osób, które pozytywnie 

ukończyły program w CIS, KIS  

ii. stosunek kosztów funkcjonowania CIS, KIS do liczby osób, które podjęły 

zatrudnienie po zakończeniu programu w CIS, KIS (liczone w okresie do 6 

miesięcy po zakończeniu programu) 

iii. źródła finansowania programów CIS i KIS, w tym pozyskiwanie środków 

zewnętrznych i wypracowywanie środków w ramach działań 

przedsiębiorczych (CIS). 

W ramach standardów zostaną określone minimalne poziomy efektywności procesowej oraz 

zatrudnieniowej. W przypadku mierzenia efektywności kosztowej ważne będzie pokazanie źródeł 

finansowania działalności CIS, KIS. Sytuacja będzie tym lepsza, im większy będzie procent środków 

pochodzących z własnej działalności przedsiębiorczej i ze źródeł zewnętrznych, np. z funduszy UE, w 

stosunku do środków otrzymanych w formie dotacji z Urzędu Miasta. Przy czym środki pochodzące z 

projektów systemowych MOPR i PCPR będą traktowane jako środki „wypracowane” przez CIS – 

wynagrodzenie za realizację określonej usługi. 

b) Test efektywności standardu  

 Próbne wprowadzenie standardu w CIS i KIS gotowych na przetestowanie jego efektywności. 

 Monitoring procesu wdrażania standardu i ocena efektywności jago wprowadzenia. 

 Opracowanie raportu zawierającego podsumowanie testowego okresu wprowadzania 

standardu, ocena jego efektywności i rekomendacje dla wprowadzenia zmian lub 

upowszechnienia przyjętych rozwiązań. 

c) Wdrożenie standardu 

 Wprowadzenie standardu w możliwie szerokiej grupie podmiotów zatrudnienia socjalnego 

działających na terenie Gminy. 

 Bieżący monitoring przestrzegania standardu przez poszczególne podmioty. 

 Wprowadzenie oceny przestrzegania standardu jako jednego z kryteriów oceny podmiotów 

świadczących na terenie Gminy usługi zatrudnienia socjalnego (np. w przetargach, 

konkursach na finansowanie usług lub przy wyborach partnerów dla realizacji usług lub 

projektów. 

 

Działanie II.2.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 

c)         

d)         

e)         
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Cel szczegółowy 
Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja ??? jeden z podmiotów zatrudnienia socjalnego??? 

 

Działanie II.3 Opracowanie i wdrożenie standardów aktywizacji zawodowej w centrach 

integracji społecznej 

 

a) Opracowanie standardu 

Instytucje publiczne kierujące środki finansowe do CIS-ów, czyli Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Poznania, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Urząd Pracy, będą 

stosowały przy podpisywaniu umów z podmiotami zatrudnienia socjalnego wytyczne „Standard 

aktywizacji zawodowej w centrach integracji społecznej”, które zostaną opracowane zgodnie z 

poniższymi założeniami.  

Reintegracja zawodowa polega na odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników CIS zdolności do 

samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. Powinna opierać się o  uczestnictwo w różnych 

formach zatrudnienia i odbywać się w warunkach zbliżonych do wykonywania pracy. Jest to możliwe 

między innymi dzięki temu, że jednym z elementów programu edukacyjnego CIS jest prowadzenie 

działalności usługowej, handlowej lub wytwórczej, z której dochód może stanowić dodatkowe środki 

na działalność CIS. 

Głównym celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników CIS umiejętności 

zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji 

zawodowych.  

Do metod realizacji usługi należą:  

 przekwalifikowania zawodowe (kursy, szkolenia),  

 nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych,  

 zajęcia praktyczne (warsztaty, praktyki),  

 zajęcia w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad funkcjonowania spółdzielni socjalnych. 

Partnerzy zaangażowanie we wdrażanie Programu dołożą starać aby wszystkie działające na terenie 

Gminy CIS-y wdrożyły standard dotyczący aktywizacji zawodowej uczestników. Celem standaryzacji 

jest wyrównanie poziomu realizacji działań aktywizacyjnych, tak aby uczestnicy różnych podmiotów 

mieli dostęp do usług o wysokiej jakości. Dlatego realizowane będą następujące zadania: 

1. Realizowanie warsztatów zawodowych w oparciu o programy edukacyjne  

Ustalenie liczby godzin, tematów, ćwiczeń, określenie, jakie umiejętności nabędzie uczestnik 

zajęć. Przygotowanie pomieszczeń i materiałów dydaktycznych do zajęć teoretycznych 

poświęconych tematyce szkolenia zawodowego.  Przygotowanie niezbędnego zaplecza 

technicznego i socjalno-bytowego do praktycznych zajęć reintegracji zawodowej uczestników CIS. 

2. Kończenie edukacji w danym warsztacie zawodowym egzaminem wewnętrznym 

Potwierdzenie nabytych kwalifikacji (w zależności od rodzaju warsztatu) – przy udziale specjalnie 

powołanej komisji, w skład której wchodzą pracownicy CIS lub/i przedstawiciele instytucji 

uprawnionych do przeprowadzania egzaminów. 

3. Wydawanie certyfikatów na zakończenie CIS, zawierających opis programu edukacyjnego. 

4. Przygotowanie uczestników do założenia spółdzielni socjalnej lub podjęcia działalności 
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gospodarczej 

W trakcie zajęć uczestnicy mogą zapoznać się z instytucją spółdzielni socjalnych uregulowaną w 

ustawie z dn. 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651 z 

późn. zm.). Spółdzielnie socjalne mogą być tworzone przez określone grupy osób, które mogą 

liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie mają więc 

zwiększać szanse bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych wykluczonych, na zatrudnienie, 

uzyskiwanie dochodu, poprawę swojej sytuacji materialnej i życiowej.  

Uczestnicy CIS zainteresowani rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej na własny 

rachunek na zajęciach tych powinni mieć również możliwość zdobycia podstawowych informacji z 

zakresu interesującej ich tematyki, powinni być wyposażeni w wiedzę i umiejętności z zakresu 

założenia firmy „krok po kroku”, zapoznać się z formularzami różnych instytucji (Urząd Miasta lub 

Gminy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, KRS i inne), które każdy obywatel musi 

wypełnić w momencie rejestrowania działalności gospodarczej, możliwościami uzyskania pomocy 

doradczej, szkoleniowej oraz finansowej z różnych źródeł.  

Podstawowymi formami z tego zakresu są:  

 zajęcia teoretyczne na temat prawa pracy, przedsiębiorczości, kursy zarządzania czy założenia 

spółdzielni socjalnej (z uwzględnieniem wizyt studyjnych do wybranych spółdzielni 

socjalnych),  

 organizowanie praktyk u lokalnych pracodawców (w szczególności w spółdzielniach 

socjalnych),  

 zajęcia reintegracji zawodowej w zakresie rozpoczynania i prowadzenia samodzielnej 

działalności gospodarczej prowadzi doradca zawodowy. Do udziału w prowadzeniu takich 

zajęć dotyczących przedsiębiorczości mogą być zapraszani specjaliści z ww. instytucji, do 

których zwraca się osoba, chcąca założyć i prowadzić działalność gospodarczą, jak również 

radca prawny, doradca podatkowy i inni. 

5. Organizowanie praktyk zawodowych dla uczestników CIS. 

Celem praktyk zawodowych jest uzupełnienie warsztatu zawodowego oraz nabycie konkretnych 

umiejętności w praktyce. Taki rodzaj praktyk powoduje, że pracodawca chętniej wyraża zamiar 

zatrudnienia uczestnika po zakończonym programie CIS, a same praktyki traktowane są jako 

„okres próbny”. Odbywając praktykę u pracodawcy, uczestnik ma okazję do zaprezentowania 

swoich umiejętności i zapoznania się z warunkami panującymi w konkretnym zakładzie pracy, 

zwiększając tym samym swoje szanse na zatrudnienie. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie 

zajęć praktycznych u pracodawcy jest wyznaczony przez niego pracownik. 

6. Kierowanie uczestników CIS i KIS na zewnętrzne kursy zawodowe (w miarę posiadanych środków 

finansowych). 

Zewnętrzne kursy zawodowe pozwalają nabyć umiejętności w zakresie wykraczającym poza 

program CIS, np. kurs prawa jazdy, spawania czy wózków widłowych. W ramach standardów 

zostanie wypracowana ścieżka współpracy z PUP przy organizowaniu kursów zawodowych dla 

absolwentów CIS. 

7. Kierowanie absolwentów CIS do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy. 

Zatrudnienie wspierane u pracodawcy, polega na podjęciu pracy na podstawie stosunku pracy 

osoby, która zakończyła zajęcia w CIS, a w uzasadnionych przypadkach także przed jego 

zakończeniem. Następuje ono na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego lub 

uczestnika. Skierowanie do pracy następuje na podstawie umowy zawartej między starostą a 

pracodawcą.  



27 
 

 

b) Test efektywności standardu  

 Próbne wprowadzenie standardu w CIS gotowych na przetestowanie jego efektywności. 

 Monitoring procesu wdrażania standardu i ocena efektywności jago wprowadzenia. 

 Opracowanie raportu zawierającego podsumowanie testowego okresu wprowadzania 

standardu, ocena jego efektywności i rekomendacje dla wprowadzenia zmian lub 

upowszechnienia przyjętych rozwiązań. 

c) Wdrożenie standardu 

 Wprowadzenie standardu w możliwie szerokiej grupie podmiotów zatrudnienia socjalnego 

działających na terenie Gminy. 

 Bieżący monitoring przestrzegania standardu przez poszczególne podmioty. 

 Wprowadzenie oceny przestrzegania standardu jako jednego z kryteriów oceny podmiotów 

świadczących na terenie Gminy usługi zatrudnienia socjalnego (np. w przetargach, 

konkursach na finansowanie usług lub przy wyborach partnerów dla realizacji usług lub 

projektów. 

 

Działanie II.3.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 

f)         

g)         

h)         

Cel szczegółowy 
Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja ??? jeden z podmiotów zatrudnienia socjalnego??? 

 

Działanie II.4 Opracowanie i wdrożenie standardów monitorowania losów absolwentów 

podmiotów zatrudnienia socjalnego 

 

a) Opracowanie standardu 

Diagnozowanie skuteczności działań reintegracyjnych podejmowanych przez podmioty zatrudnienia 

socjalnego wymaga prowadzenia ciągłego monitoringu losów absolwentów CIS i KIS. W związku z 

powyższym opracowany zostanie standard monitorowania losów absolwentów podmiotów 

zatrudnienia socjalnego. W wytycznych zawartych w tym standardzie korzystać będą przede 

wszystkim podmioty zatrudnienia socjalnego ale będzie on mógł być wykorzystany również przez 

inne podmioty świadczące usługi reintegracji społecznej i zawodowej.  

Wytyczne zawarte w opracowywanym standardzie powinny opierać się na następujących zasadach:  

 W okresie trwania monitoringu absolwentów CIS tj. w ciągu trzech lat po ukończeniu 

programu reintegracji zawodowej i społecznej, pracownik CIS (pracownik socjalny) utrzymuje 

kontakt z absolwentem zbierając informacje o jego sytuacji zatrudnieniowej. W pierwszym 

roku taki kontakt powinien odbywać się przynajmniej raz na kwartał, a w następnych latach 

przynajmniej raz na pół roku. Przy czym częstotliwość kontaktów powinna być warunkowana 

oceną sytuacji społecznej i zawodowej absolwenta oraz zaistniałą potrzebą podjęcia działań 

zaradczych.  

 W monitoring absolwentów powinny zostać zaangażowane odpowiednie kadry CIS, a także 
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innych współpracujących instytucji, w tym MOPR i PUP. Współpraca w tym zakresie powinna 

wynikać z porozumień, umów określających zasady współpracy między CIS i KIS a 

poszczególnymi partnerami.  

 Analiza przeprowadzona w oparciu o monitoring absolwentów powinna dostarczyć 

informacji o:  

o sytuacji społecznej, rodzinnej i zawodowej absolwenta po zakończeniu programu,  

o sposobie wykorzystania nabytych umiejętnościach pozwalających na samodzielne 

poruszanie się na otwartym rynku pracy i zdobywania zatrudnienia,  

o sposobie wykorzystania nabytych umiejętnościach zawodowych,  

o stopniu przydatności umiejętności nabytych w trakcie realizacji IPZS w odniesieniu do 

zapotrzebowania pracodawców.  

Metodologia działań:  

 Indywidualne spotkania z absolwentami,  

 Utworzenie grup wsparcia dla absolwentów,  

 Ankiety określające stopień uzyskanych umiejętności oraz pierwsze doświadczenia na rynku 

pracy,  

 Kontakt telefoniczny, kontakt mailowy z absolwentami.  

 Uzyskiwanie informacji od pracodawców.  

 Pozyskiwanie danych od podmiotów trzecich (np. ZUS, Urzędy Skarbowe) po uzyskaniu opinii 

prawnej na temat możliwości zastosowania takich rozwiązań. 

b) Test efektywności standardu  

 Próbne wprowadzenie standardu w CIS i KIS gotowych na przetestowanie jego efektywności. 

 Monitoring procesu wdrażania standardu i ocena efektywności jago wprowadzenia. 

 Opracowanie raportu zawierającego podsumowanie testowego okresu wprowadzania 

standardu, ocena jego efektywności i rekomendacje dla wprowadzenia zmian lub 

upowszechnienia przyjętych rozwiązań. 

c) Wdrożenie standardu 

 Wprowadzenie standardu w możliwie szerokiej grupie podmiotów zatrudnienia socjalnego 

działających na terenie Gminy. 

 Bieżący monitoring przestrzegania standardu przez poszczególne podmioty. 

 Wprowadzenie oceny przestrzegania standardu jako jednego z kryteriów oceny podmiotów 

świadczących na terenie Gminy usługi zatrudnienia socjalnego (np. w przetargach, 

konkursach na finansowanie usług lub przy wyborach partnerów dla realizacji usług lub 

projektów. 

 

Działanie II.4.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 

a)         

b)         

c)         

Cel szczegółowy 

Cel pierwszy: Zwiększenie wiedzy na temat skali zjawiska 
wykluczenia społecznego w Poznaniu. 
Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 
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Koordynacja ??? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu??? 

 

Działanie II.5 Opracowanie i wdrożenie standardów sprawozdawczości podmiotów 

zatrudnienia socjalnego 

 

a) Opracowanie poszerzonego wzoru sprawozdania 

Zostanie opracowany wzór sprawozdania poszerzający zakres obecnie obowiązującego. W 

sprawozdaniu wymagane będą szczegółowe dane dotyczące uczestników CIS i KIS oraz losów 

absolwentów (w miarę możliwości). Opracowany wzór obejmować będzie dokładne wskazówki 

dotyczące uzgodnionego sposobu rozumienia poszczególnych sprawozdawanych wskaźników oraz 

szczegółową metodologię szacowania ich wartości. 

b) Wdrożenie i przetestowanie opracowanego wzoru sprawozdania 

Przeprowadzone zostaną szkolenia lub konsultacje dla pracowników podmiotów zatrudnienia 

socjalnego, które zdecydują się przetestować opracowany wzór. 

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego zebrane zostaną od podmiotów, które testowały 

opracowany wzór rekomendacje dotyczące jego ewentualnych modyfikacji. 

Przygotowywana przez poszczególne podmioty zatrudnienia socjalnego sprawozdawczość z 

wykorzystaniem poszerzonego wzoru  będzie stanowiła podstawę przy ocenie jakości świadczonych 

usług dokonywanej przez instytucje kierujące środki finansowe do CIS-ów i KIS-ów.  

 

Działanie II.5.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 
a)         

b)         

Cel szczegółowy 

Cel pierwszy: Zwiększenie wiedzy na temat skali zjawiska 
wykluczenia społecznego w Poznaniu. 
Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 
Cel trzeci: Profesjonalizacja organizacji i zarządzania podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i podmiotów ekonomii społecznej 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja ?????? 

 

Wskaźniki i rezultaty 

 

Działanie Wskaźnik Źródło danych Rezultat Wartość 
docelowa 
/ roczna 

Działanie II.1 Opracowanie 
i wdrożenie standardu 
etycznego pracy z osobami 
wykluczonymi społecznie 
 

Liczba 
podmiotów 
realizujących 
usługi 
reintegracji 
społecznej i 
zawodowej 
deklarujących 
przestrzeganie 

Sprawozdania 
podmiotów 
świadczących 
usługi  

Wartości na 
których opierają 
się działania 
podejmowana 
na terenie 
Gminy przez 
podmioty 
świadczące 
usługi 

Ponad 80% 
podmiotów 
świadczący
ch na 
ternie 
Gminy 
usługi 
reintegracji 
społecznej i 
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zasad etycznych 
ustalonych w 
standardzie 

reintegracyjne 
są czytelne i 
jednoznaczne, 
tj. istnieje 
zgodność 
pomiędzy 
deklarowanymi 
przez 
poszczególne 
podmioty 
wartościami a 
wartościami 
faktycznie 
przestrzeganymi 
w trakcie 
świadczenia 
usług.   

zawodowej  

Działanie II.2 Opracowanie 
i wdrożenie standardów 
minimalnych oraz 
rekomendowanych przy 
kontraktowaniu usług 
podmiotów zatrudnienia 
socjalnego 
 

Liczba 
podmiotów 
zatrudnienia 
socjalnego 
przestrzegającyc
h wskazówek 
zawartych w 
opracowanym 
standardzie  

Sprawozdania 
podmiotów 
zatrudnienia 
socjalnego  

Osoby 
realizujące na 
terenie gminy 
programy 
zatrudnienia 
socjalnego w 
różnych 
podmiotach 
mają dostęp do 
usług 
świadczonych 
wg. takich 
samych zasad, 
przez kadrę o 
tożsamych 
kwalifikacjach i 
o podobnej 
założonej 
efektywności. 

100% 
podmiotów 
zatrudnieni
a 
socjalnego 
na terenie 
gminy 

Działanie II.3 Opracowanie 
i wdrożenie standardów 
aktywizacji zawodowej w 
centrach integracji 
społecznej 
 

Liczba CIS 
przestrzegającyc
h wskazówek 
zawartych w 
opracowanym 
standardzie 

Sprawozdania 
CIS 

Osoby 
realizujące na 
terenie Gminy 
indywidualne 
programy 
zatrudnienia 
socjalnego w 
ramach zajęć 
CIS mają dostęp 
do usług 
świadczonych 
wg. takich 
samych zasad, 
przez kadrę o 
tożsamych 

100% CIS 
działającyc
h na 
terenie 
gminy 
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kwalifikacjach i 
o podobnej 
założonej 
efektywności. 

Działanie II.4 Opracowanie 
i wdrożenie standardów 
monitorowania losów 
absolwentów podmiotów 
zatrudnienia socjalnego 
 

Liczba 
absolwentów 
CIS i KIS, których 
losy po 
zakończeniu 
programu 
podlegały 
skutecznemu 
monitoringowi 
 
Liczba 
uczestników 
innych 
programów 
realizujących 
usługi 
reintegracji 
społecznej i 
zawodowej, 
których losy po 
zakończeniu 
programu 
podlegały 
skutecznemu 
monitoringowi  

Sprawozdania 
CIS i KIS 
 
Sprawozdania 
innych 
podmiotów 
realizujących 
usługi 
reintegracji 
społecznej i 
zawodowej 

Programy 
zatrudnienia 
socjalnego 
realizowane na 
terenie gminy 
podlegają 
realnej ocenie 
pod względem 
efektywności 
realizowania 
założonych 
celów. 
 
Wiarygodność 
danych 
zbieranych w 
trakcie 
monitoringu 
pozwala 
porównywać 
poszczególne 
podmioty pod 
względem 
efektywności. 
 
Pozyskiwane z 
monitoringu 
dane pozwalają 
poprzez 
wiarygodną 
oceną 
poszczególnych 
rozwiązań 
projektować 
kolejne 
działania 
stanowiące 
adekwatną 
odpowiedź na 
problem 
którego 
rozwiązaniu 
mają służyć 

Losy 80% 
absolwentó
w CIS i KIS 
są 
skutecznie 
monitorow
ane. 
 
Losy 50% 
uczestnikó
w 
realizującyc
h inne 
programy 
reintegracji 
społecznej i 
zawodowej 
są 
skutecznie 
monitorow
ane. 

Działanie II.5 Opracowanie 
i wdrożenie standardów 
sprawozdawczości 
podmiotów zatrudnienia 

Liczba 
podmiotów 
zatrudnienia 
socjalnego 

Sprawozdania 
CIS i KIS 
 
 

Sprawozdawane 
dane pozwalają 
na rzetelne 
porównywania 

100% 
działającyc
h na ternie 
Gminy 
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socjalnego 
 

stosujących 
opracowany 
wzór i zasady 
jego 
wypełniania 
przy 
sporządzaniu 
sprawozdawczo
ści 
 

działających na 
terenie Gminy 
podmiotów 
zatrudniania 
socjalnego pod 
kluczowymi 
względami. 
 
Dane zawarte w 
sprawozdaniach 
stanowią realne 
i istotne 
uzupełnienia 
diagnozy 
wykluczenia 
społecznego na 
terenie Gminy. 
 

podmiotów 
zatrudnieni
a 
socjalnego. 
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PRIORYTET III 

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI 

REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W ZAKRESIE DZIALAŃ 

PRZEDSIĘBIORCZYCH 
 

Działalność przedsiębiorcza podmiotów zatrudnienia socjalnego 

Zgodnie z Ustawą o zatrudnieniu socjalnym podmioty zatrudnienia socjalnego realizują swoje 

działania m.in. poprzez prowadzenie działań przedsiębiorczych w postaci działalności handlowej, 

usługowej i wytwórczej (Ustawa o zatrudnieniu socjalnym art.). Działalność taka stanowi zarówno 

jeden z podstawowych składników metodologii świadczenia usług reintegracyjnych (praktyczny 

trening pracy) jak i istotny element finansowania statutowej działalności CIS. Efekt synergii jaki 

pojawia się w tym miejscu wskutek połączenia efektów merytorycznych i finansowych stanowi o tym, 

że działalność przedsiębiorcza jest jednym z wyróżników zatrudnienia socjalnego pośród innych 

programów reintegracyjnych. Prowadzenie działalności przedsiębiorczej stanowi również rację 

istnienia przedsiębiorstw społeczny, w tym spółdzielni socjalnych. Podmioty te poprzez prowadzoną 

w warunkach realnej gry rynkowej działalność gospodarczą realizują m.in. cele związane z 

reintegracją społeczną i zawodową swoich członków. 

 

Warunki i zasady powoływania konsorcjum 

W warunkach współistnienia na określonym rynku podmiotów o podobnych celach i zakresie 

działalności możliwe są dwa scenariusze ułożenia ich wzajemnych relacji. W pierwszym scenariuszu 

podmioty takie postrzegając innych graczy na rynku jako konkurentów podejmują działalność mającą 

na celu wyeliminowania konkurencji i przejęcia możliwie jak największej części rynku. W drugim 

scenariuszu podmioty postrzegają siebie jako partnerów z którymi współdziałanie może umożliwić 

rozwój i podjęcie wyzwań, którym pojedynczo nie sposób sprostać. Działalność podejmowana w 

duchu drugiego scenariusza może prowadzić do zawiązania konsorcjum i wspólnej realizacji 

określonych usług. W szczególności konsorcjum warto utworzyć wówczas gdy:  

 Wielkość firmy praktycznie uniemożliwia jej samodzielne zdobywanie nowych rynków zbytu,  

 Produkty firm są przeznaczone dla tych samych klientów,  

 Zasoby finansowe firm są porównywalne,  

 Szefowie firm mają do siebie wzajemne zaufanie, jeśli chodzi o wspólne cele grupy, 

 W ten sposób zgrupowane firmy łatwiej mogą pokonać problemy, 

 Koszty promocji są rozłożone na kilka firm,  

 Powiększona jest wielkość produkcji lub usług.  

Działające na terenie Gminy podmioty zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej wyrażają 

zainteresowanie zawiązaniem konsorcjum realizującym działania przedsiębiorcze.  

 

Działania 

 

Działanie III. 1 Opracowanie koncepcji konsorcjum 

 

Opracowana zostanie przy współudziale wszystkich podmiotów zatrudnienia socjalnego i ekonomii 

społecznej koncepcja konsorcjum podejmującego wspólne przedsięwzięcia rynkowe. Przy czym 
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zasadą będzie otwartość konsorcjum również na inne podmioty realizujące usługi reintegracji 

społecznej i zawodowej bądź też podmioty, które w swoim statucie określają przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu jako jeden z podstawowych celów działalności. Opracowana koncepcja 

opierać się będzie na następującym pojmowaniu wspólnego prowadzenia działalności: 

Konsorcjum jest tworem powołanym w drodze umowy przez przedsiębiorców, które konsolidując się 

zobowiązują się między sobą wspólnie dążyć do osiągnięcia określonego celu gospodarczego. W 

prawie polskim konsorcjum nie jest odrębnym podmiotem prawa, nie ma też osobowości prawnej. 

Jest szczególną odmianą spółki cywilnej, zawiązanej dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego 

przez połączenie się w jednej organizacji gospodarczej. Przepisy kodeksu cywilnego pozwalają na 

dość duży zakres swobody w ustalaniu stosunków wewnętrznych między podmiotami tworzącymi 

konsorcjum (zwłaszcza między liderem a pozostałymi). Umowa powołująca konsorcjum powinna 

określić sposób reprezentowania konsorcjum oraz zasady i zakres jego odpowiedzialności.  

 

Cechy charakterystyczne konsorcjum:  

 zdefiniowane cele,  

 musi być jednostką nastawioną na generowanie zysku,  

 posiada formę prawną,  

 określony czas trwania, nie powinno być jednak nastawione na jeden projekt,  

 liczba partnerów,  

 terytorium działania,  

 struktura finansowa. 

Każde konsorcjum dopasowuje powyższe zmienne w zależności od własnych potrzeb, co nadaje mu 

specyficzny charakter. 

 

W ramach opracowanej koncepcji zostanie również przygotowana strategia marketingowa oparta na 

3 filarach: 

 Skuteczna i niedroga reklama 

 Stworzenie marki 

 Dopracowanie oferty 

 

Działanie III.1. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań        

Cel szczegółowy 

Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 
Cel trzeci: Profesjonalizacja organizacji i zarządzania podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i podmiotów ekonomii społecznej 
Cel szósty: Zwiększenie stabilności finansowej podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i PES 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja ?????? 

 

 

 

 



35 
 

Działanie III.2 Powołanie konsorcjum podmiotów zatrudnienia socjalnego, spółdzielni 

socjalnych i przedsiębiorstwa społecznych w Poznaniu 

 

Decyzja o przystąpieniu do konsorcjum zostanie podjęta autonomicznie przez każdy z 

zainteresowanych podmiotów po zakończeniu procesu opracowania strategii. Podmioty muszą 

dostrzegać korzyści, jakie płyną z powołania konsorcjum. Najważniejszym warunkiem jest 

zbudowanie zaufania pomiędzy osobami reprezentującymi poszczególne podmioty. Dzięki formie 

konsorcjum każdy z podmiotów będzie mógł się z niego wycofać w dowolnej chwili. 

Konsorcjum może zostać zawiązane w związku z konkretnym przetargiem albo mieć charakter 

bardziej trwały. W ramach MLW będziemy pracować nad bardziej trwałą formą konsorcjum. 

Korzyści z zawiązania konsorcjum: 

 Atrakcyjność tej formy wynika ze znacznego odformalizowania oraz wysokiej autonomii stron 

w zakresie konstruowania postanowień umowy, 

 Umowa konsorcjum umożliwia przedsiębiorcom realizację intratnego przedsięwzięcia, które 

– ze względu na potencjał finansowy, kompetencje, know-how lub wymogi w zakresie 

doświadczenia – przekraczałoby możliwości jednego podmiotu. Główną zaletą konsorcjum 

jest połączenie potencjałów jego członków. 

 Cis-y mają stosunkowo małe doświadczenie biznesowe (w porównaniu do firm 

komercyjnych), co przejawia się miedzy innymi w braku wysokich umiejętności 

negocjacyjnych. Konsorcjum miałoby pracownika, który poszukiwałby dużych zleceń i 

przeprowadzał negocjacje. 

 Polepszyłaby się pozycja negocjacyjna podmiotów GS – jako konsorcjum nie stanowiłyby dla 

siebie konkurencji i mogłyby wspólnie ustalać stawki za wykonanie określonych prac. 

Obecnie widoczna jest tendencja zaniżania przez zleceniodawców stawek, co zmusza firmy 

do oferowania usług po cenach niższych od kosztów. W konsekwencji firmy zatrudniają 

pracowników „na czarno”, żeby zredukować koszty. Spółki miejskie jako zleceniodawcy 

powinny zweryfikować swój sposób działania w tym zakresie. 

 Podmioty w konsorcjum opracują wspólną strategię marketingową, co polepszy ich pozycję 

na rynku. 

 W ramach strategii ważne będzie wypracowanie marki, logotypów, nazwy. 

 Konieczne jest ciągłe samokształcenie podmiotów w konsorcjum, zwiększające ich wiedzę i 

umiejętność współpracy, poruszania się na rynku, negocjacji, jakości usług. 

 Zwiększa się odpowiedzialność – jeżeli jeden z podmiotów źle będzie wykonywał zlecenie, to 

będzie to rzutowało na opinie pozostałych. 

 

Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie musi, więc być rejestrowane, nie musi mieć 

odrębnej nazwy ani też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich 

dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach nie związanych z konsorcjum), a w działaniach 

związanych z konsorcjum realizują wspólna politykę finansową objętą porozumieniem. 

Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, który z podmiotów lub osób będzie 

reprezentował konsorcjum na zewnątrz (może to być jeden podmiot, kilka, lub osoba trzecia). 

Reprezentowanie konsorcjum powinno mieć umocowanie prawne. Sporządzana jest dodatkowa 

umowa między uczestnikami konsorcjum, a osobą lub podmiotem mającym je reprezentować. 

Konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż oczywiście mogą mieć wspólne konto 
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rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującą 

konsorcjum. 

 

Działanie III.2. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań        

Cel szczegółowy 

Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 
Cel trzeci: Profesjonalizacja organizacji i zarządzania podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i podmiotów ekonomii społecznej 
Cel 6. Zwiększenie stabilności finansowej podmiotów zatrudnienia 
socjalnego i PES 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja ?????? 

 

Wskaźniki i rezultaty 

 

Działanie Wskaźnik Źródło danych Rezultat Wartość 
docelowa 
/ roczna 

Działanie III. 1 
Opracowanie koncepcji 
konsorcjum 
 

Liczba 
opracowanych 
koncepcji 

 Podmioty 
prowadzące 
usługi 
reintegracji 
społecznej i 
zawodowej 
znają cele, 
zasady na jakich 
oprzeć można 
wspólną 
działalność 
przedsiębiorczą 
co umożliwia im 
podjęcie w pełni 
świadomej 
decyzji o 
przystąpieniu do 
konsorcjum.  

1 
koncepcja  

Działanie III.2 Powołanie 
konsorcjum podmiotów 
zatrudnienia socjalnego, 
spółdzielni socjalnych i 
przedsiębiorstwa 
społecznych w Poznaniu 
 

Liczba 
podpisanych 
umów 
konsorcyjnych, 
 
Liczba działań 
przedsiębiorczyc
h (usług 
rynkowych) 
realizowanych 
wspólnie przez 
min. 2 podmioty 

Sprawozdania 
poszczególnych 
podmiotów 

Podmioty 
zatrudnienia 
socjalnego i 
podmioty 
ekonomii 
społecznej 
prowadzą 
wspólną 
działalność 
przedsiębiorczą 
zwiększając 
swoje 

??? 
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zatrudnienia 
socjalnego lub 
podmioty 
ekonomii 
społecznej 

możliwości 
zdobywania 
zleceń i 
pozyskiwania 
środków 
finansowych na 
prowadzenie 
działalności 
statutowej oraz 
podnosząc 
jakość usług 
reintegracyjnyc
h świadczonych 
w ramach 
treningu pracy 
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PRIORYTET IV  

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY CIS-ÓW I KIS-ÓW Z INSTYTUCJAMI 

PUBLICZNYMI (MOPR, WYDZIAŁ ZDROWIA, PUP) 
 

Rola i znaczenie współpracy instytucji publicznych i niepublicznych 

Usługi reintegracji społecznej i zawodowej oraz przedsiębiorczość społeczna to ważne ogniwa 

kształtujące politykę społeczną państwa. Wykorzystanie ich instrumentów daje szanse i możliwości 

powrotu do życia społeczno-zawodowego, tych, którzy zostali z niego wykluczeni. Wykluczenie to 

przejawia się na różne sposoby i obejmuje wiele różnorodnych zjawisk społecznych (m.in.: 

bezrobocie). Dla wszystkich podmiotów działających w tym sektorze, w szczególności zaś dla 

podmiotów zatrudnienia socjalnego (CIS i KIS) istotnym partnerem są instytucje publiczne. Biorąc pod 

uwagę wysoki wskaźnik osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które stanowią 

85,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gminy (dane PUP Poznań wg stanu na dzień 

31.03.2014r.), a co za tym idzie zapotrzebowanie na różnorodne sposoby walki z wykluczeniem 

społecznym, zaangażowanie samorządu w działania CIS-u i KIS-u powinno mieć charakter 

kompleksowy i być realizowane w sposób długofalowy.  

W obecnym stanie prawnym i organizacyjnym to właśnie instytucje publiczne dysponują realnymi 

narzędziami pozwalającymi zorganizować na poziomie społeczności lokalnych skuteczny system 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zarówno ze względu na obowiązujące regulacje prawne 

(Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i inne) oraz 

możliwości finansowe podmioty publiczne wyznaczają przestrzeń w której realizowane mogą być 

usługi reintegracji społecznej i zawodowej przez podmioty niepubliczne. Z drugiej strony, to właśnie 

w podmiotach niepublicznych (zarówno społeczny jak i komercyjnych) kryje się ogromny potencjał 

zarówno w obszarze motywacji do prowadzenia działalności jak i programowania nowych, 

innowacyjnych rozwiązań. Bez bliskiej, realnej i otwartej współpracy podmiotów z obu sfer nie 

sposób wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującego lokalnego systemu przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu. 

 

Działania 

 

Działanie IV.1 

Wyznaczenie komórek organizacyjnych poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za 

współpracę, wymianę informacji oraz ustalenie wspólnych działań.  

 

a) Wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za współpracę 

Planuje się, że w ramach wdrażania postanowień niniejszego Programu za współpracę 

odpowiedzialni będą pracownicy bezpośredniej obsługi wspólnego klienta (doradcy klienta w PUP, 

pracownicy socjalni w OPS, specjaliści w UMP oraz przedstawiciele po stronie KIS/CIS). Współpraca 

będzie miała charakter ciągły w postaci bieżących kontaktów osobistych, telefonicznych lub też przy 

wykorzystaniu elektronicznej platformy -program SEPI Samorządowa Elektroniczna Platforma 

Informacyjna (poziom PUP - MOPR), a także  w ramach okresowych spotkań przedstawicieli tych 

instytucji. 

b) Opracowanie i zawarcie porozumienia o współpracy 
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Dla dobra wspólnych klientów w celu udzielenia kompleksowego wsparcia w ramach świadczonych 

przez poszczególne podmioty usług reintegracji społecznej i zawodowej zawarte zostanie przez 

wszystkie podmioty porozumienie o współpracy, które określi cele, zakres i sposoby wymiany 

informacji między instytucjami. Zasady określone w porozumieniu uwzględniać będą aktualny stan 

prawny, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, jednocześnie jednak strony 

porozumienia dołożą starań aby, wykorzystując np. mechanizm zgody klienta na udostępnienie 

informacji innej instytucji, poszerzyć zakres przekazywanych sobie nawzajem danych w sposób 

umożliwiający komplementarne świadczenie usług.  

Efektywność zasad określonych w treści porozumienia będzie regularnie monitorowana, a samo 

porozumienie będzie aktualizowane w ślad za stwierdzonymi niedostatkami przyjętych rozwiązań, 

procesami zachodzącymi w społeczności lokalnej Gminy lub zmianami organizacyjnymi, którym 

podlegać będą poszczególne podmioty. 

Porozumienie będzie otwarte na nowych sygnatariuszy. Podmioty świadczące na terenie Gminy 

usługi reintegracji społecznej i zawodowej będą zachęcane do przystąpienia do Porozumienia. 

  

Działanie IV.1.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 
a)         

b)         

Cel szczegółowy 

Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 
Cel trzeci: Profesjonalizacja organizacji i zarządzania podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i podmiotów ekonomii społecznej 
Cel piąty: Zwiększenie liczby wspólnych działań i inicjatyw 
podejmowanych przez podmioty realizujące programy 
reintegracyjne 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja ?????? 

 

Działanie IV.2 

Opracowanie katalogu oferowanego wsparcia.  

 

Dla powodzenia realizacji zaplanowanych działań istotne jest promowanie działalności w lokalnym 

środowisku. Przyczyni się to do kształtowania postaw obywatelskich we wsparciu rozwoju  

i zrozumieniu ekonomii społecznej. Aby zwiększyć wiedzę społeczeństwa na temat organizacji 

pozarządowych i ekonomii społecznej – proponuje się opracowanie broszur, organizowanie  

seminariów czy też poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej. 

Planuje się przygotowanie informacji dla Klienta oraz poszczególnych instytucji – przygotowanie 

materiałów promocyjno-informacyjnych nt. usług świadczonych przez poszczególne podmioty, 

informacje nt. form wsparcia, dane teleadresowe, zasady działalności. 

Opracowane materiały będą na bieżąco aktualizowane i co roku szeroko dystrybuowane zarówno w 

środowisku lokalnym jak i wśród przedstawicieli podmiotów świadczących usługi reintegracji 

społecznej zawodowej i innych instytucji pomocowych. 
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Działanie IV.2. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań        

Cel szczegółowy 

Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 
Cel trzeci: Profesjonalizacja organizacji i zarządzania podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i podmiotów ekonomii społecznej 
Cel piąty: Zwiększenie liczby wspólnych działań i inicjatyw 
podejmowanych przez podmioty realizujące programy 
reintegracyjne 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja ?????? 

 

Działanie IV.3 

Prowadzenie konsultacji w zakresie projektowania i wprowadzania nowych usług i 

projektów związanych z reintegracją społeczną i zawodową.  

 

Podmioty świadczące na terenie Gminy usługi reintegracji społecznej i zawodowej przystępując do 

opracowania nowych usług lub projektów będą prowadziły wzajemne konsultacje założeń 

projektowanych działań. Pozwoli to zminimalizować ryzyko dublowania prowadzonych na terenie 

Gminy działań oraz ograniczyć zjawisko konkurowania poszczególnych podmiotów. Ułatwi 

pozyskiwanie partnerów dla prowadzonych działań, zwiększy skuteczność prowadzonej rekrutacji 

oraz umożliwi lepsze dostosowanie świadczonych usług do realnie występujących potrzeb.  

W przypadku usługi i projektów adresowanych do osób korzystających ze świadczeń pomocy 

społecznej obligatoryjnie prowadzone będą konsultacje z Miejski Ośrodkiem Pomocy Rodzinie; w 

przypadku usługi i projektów adresowanych do osób bezrobotnych obligatoryjnie prowadzone będą 

konsultacje z Powiatowym Urzędem Pracy. 

 

Działanie IV.3. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań        

Cel szczegółowy 

Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 
Cel piąty: Zwiększenie liczby wspólnych działań i inicjatyw 
podejmowanych przez podmioty realizujące programy 
reintegracyjne 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja ?????? 

 

Działanie IV.4 

Opracowanie i wdrożenie mechanizmów wspólnego działania różnych podmiotów 

skierowanego na wsparcie osób kierowanych do realizacji, realizujących lub absolwentów 

programów zatrudnienia socjalnego. 

  

Pośród usług reintegracji społecznej i zawodowej szczególną pozycję zajmują działania w zakresie 
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zatrudnienia socjalnego w szczególności świadczone przez centra integracji społecznej. Działania te 

charakteryzują się znaczną intensywnością, kompleksowością wsparcia oraz wysokimi wymaganiami 

stawianymi uczestnikom. Jako takie dają realną szansę na przeprowadzenie procesu zmiany i 

włączenie uczestników w rytm pracy zawodowej i aktywności społecznej. Jednym z warunków 

efektywnej realizacji tego działania jest współpraca różnych instytucji w okresie realizacji programu 

przez podmioty zatrudnienia socjalnego. 

a) Opracowanie zasad współpracy PUP, MOPR, CIS i KIS 

Opracowanie w formie załącznika do Programu zasad współpracy kluczowych dla przeprowadzenie 

programu zatrudnienia socjalnego podmiotów przyczyni się do zwiększenia efektywności 

realizowanych na terenie gminy usług reintegracji społecznej i zawodowej. Wypracowane zasady 

powinny z jednej strony w sposób precyzyjne opisywać role i zadania poszczególnych podmiotów, z 

drugiej jednak strony odznaczać się dużą wariantywnością rozwiązań pozwalającą elastycznie 

reagować na zachodzące zmiany.  

Zasady powinny w szczególności dotyczyć następujących zagadnień: 

 

 Współpraca w zakresie analizy sytuacji zawodowej i społecznej klienta. 

Pozyskanie informacji o przebiegu pracy zawodowej, badanie gotowości do podjęcia pracy i 

ustalenie profilu pomocy –za pośrednictwem PUP; przeprowadzenie wywiadu 

środowiskowego – za pośrednictwem MOPR;  włączenie specjalistów KIS/CIS – ustalenie 

motywacji  w powrocie na rynek pracy. 

 

 Doprecyzowanie rozwiązań dla sprawnego procesu rekrutacji.  

Program powinien określać zasady współpracy w procesie rekrutacji uczestników i zwiększać 

aktywność w działaniach rekrutacyjnych poszczególnych instytucji: 

-kto? -kiedy? -kogo? -ile osób? 

Ważnym jest wzajemne informowanie i zachęcanie zarejestrowanych osób bezrobotnych, w 

tym korzystających z pomocy społecznej do udziału w programie  wspierającym reintegrację 

społeczno-zawodową. Możliwość organizacja w PUP spotkań informacyjnych nt. działań 

prowadzonych w KIS/CIS. 

Istotnym dla rozwoju będzie bezpośrednie kierowanie przez urząd pracy do udziału w 

zajęciach KIS/CIS (osoby posiadające status długotrwałego bezrobocia-II profil usług), co 

być może przyczyniłoby się do kierowania osób o zwiększonych możliwościach i motywacji 

do ponownego i aktywnego powrotu na rynek pracy (wcześniejsze rozpoznanie, diagnoza 

pracownika PUP, brak podwójnego finansowania, uzupełnienie działań w zakresie nabycia 

odpowiednich kwalifikacji). 

-KIS dla klientów trudniejszych, najbardziej oddalonych od rynku pracy 

-CIS dla klientów posiadających predyspozycje do aktywnego powrotu na rynek pracy 

 

 Procedura wspólnej pracy  

Powołanie zespołu składającego się z przedstawicieli podmiotów wspierających, 

funkcjonującego na rzecz kompleksowego i indywidualnego podejścia do klienta od 

momentu rekrutacji poprzez bieżącą analizę działań/sytuacji do wyjścia na rynek pracy.  

Kolejnym etapem będzie ustalenie procedury wymiany informacji (wzajemne przekazywanie 

informacji o podjętych działaniach, uczestnictwie, o stawieniu lub niestawieniu w ustalonej 
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formie pomocy, przerwaniu lub rezygnacji z udziału, podjęciu pracy lub działalności 

gospodarczej). 

Współpraca powinna mieć charakter bieżący i systematyczny. Propozycja wyznaczenia 

koordynatorów po stronie PUP i MOPR celem realizacji dyżurów w sytuacji konieczności 

kontaktu osobistego i omówienia podjętych działań. 

Propozycją dla niniejszego Programu jest zawarcie trójstronnego lub czwórstronnego 

kontraktu w zależności od wyboru ścieżki, podpisywany przez pracownika socjalnego, 

przedstawiciela PUP oraz specjalistów KIS/CIS i Klienta. Udział zarówno klientów jak i również 

pracowników socjalnych, doradców klienta PUP, specjalistów KIS/CIS w kierowaniu i 

opracowywaniu ścieżki rozwoju zawodowego i społecznego. 

Kontrakt ma formę pisemną, zawarty jest przez strony na czas określony, podlega ocenie 

końcowej i w razie potrzeby może zostać zmodyfikowany w trakcie realizacji a nawet 

przedłużony. 

Opracowany i podpisany kontrakt stanowi narzędzie współpracy i wymiany informacji między 

wskazanymi podmiotami w zakresie działań nad wspólnym klientem – przy zapisanej zgodzie 

klienta (określenie kierunków i zadań do realizacji dla każdej ze stron kontraktu w celu 

aktywizacji społecznej i zawodowej). 

 

 Monitorowanie efektów pracy. 

Monitorowanie sytuacji uczestników CIS/KIS w trakcie i w okresie 3 miesięcy lub 

dłużej  po zakończeniu udziału (głownie w zakresie efektywnego powrotu na rynek 

pracy). 

Proponuje się zastosowanie następujących metod m.in.: 

o kontakt telefoniczny z uczestnikami zajęć, 

o analiza list uczestników, którzy zakończyli udział w CIS (PUP dysponując 

informacją o zakończeniu uczestnictwa może zweryfikować ponowny powrót 

do ewidencji osób bezrobotnych), 

o -zapytanie pracowników MOPR kierowane do ZUS/US o stan podlegania 

ubezpieczeniu społecznemu. 

Zastosowanie powyższych działań ma posłużyć podniesieniu standardu i skuteczności 

świadczonych usług. Monitoring losów absolwentów powinien być prowadzony przez 

podmioty włączone do realizacji wspólnych działań. 
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Schemat 1a 

Proponowany schemat systemu wsparcia  

Powiatowy Urząd Pracy 
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Schemat 1b 

Proponowany schemat systemu wsparcia  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu 
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b) Testowe wprowadzenie opracowanych zasad 

 Próbne wprowadzenie opracowanych zasad w praktykę realizacji programów zatrudnienia 

socjalnego CIS gotowych na przetestowanie jego efektywności. 

 Monitoring procesu wdrażania zasad i ocena efektywności ich wprowadzenia. 

 Opracowanie raportu zawierającego podsumowanie testowego okresu wprowadzania zasad, 

ocena ich efektywności i rekomendacje dla wprowadzenia zmian lub upowszechnienia 

przyjętych rozwiązań. 

c) Wdrożenie zasad 

 Wprowadzenie zasad jako standardu realizacji programów zatrudnienia socjalnego na terenie 

Gminy. 

 Bieżący monitoring efektywności. 

 Modyfikacje i zmiany zasad w uzasadnionych przypadkach. 

 

Działanie IV.4.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 

a)         

b)         

c)         

Cel szczegółowy 

Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 
Cel trzeci: Profesjonalizacja organizacji i zarządzania podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i podmiotów ekonomii społecznej 
Cel piąty: Zwiększenie liczby wspólnych działań i inicjatyw 
podejmowanych przez podmioty realizujące programy 
reintegracyjne 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja ??? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu??? 

 

Działanie IV.5 

Udzielenie kompleksowego wsparcia przy dostępnych zasobach instytucjonalnych poprzez 

połączenie aktywizacji zawodowej i społecznej i realizację następujących form wsparcia  

 

a) Program PAI - Program Aktywizacja i Integracja 

Program PAI stwarza dodatkowe szanse w zintegrowaniu działań urzędu pracy, ośrodka pomocy 

społecznej oraz organizacji pozarządowych, dla osób, które ze względu na swoją trudną sytuację 

życiową w sposób ograniczony uczestniczą w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, będące od 

wielu lat wspólnymi klientami obu ww. instytucji publicznych. 

Do udziału w PAI kierowane są osoby bezrobotne, dla których zostanie ustalony profil pomocy III, 

korzystający ze świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych lub niepieniężnych), w szczególności 

realizujący kontrakt socjalny. 

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy oraz budżetu gminy i wymaga zaopiniowania 

przez powiatową radę rynku pracy. 

Partnerstwo stworzy możliwości realizacji działań przyczyniających się do przywrócenia zdolności do 

podjęcia zatrudnienia, jego nadrzędnym celem jest kompleksowa pomoc. 

Realizacja PAI odbywa się w oparciu o trzy modele partnerstwa: 
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Model I PUP i OPS                porozumienie o realizacji programu 

Model II PUP i OPS         porozumienie o współpracy i organizacją pozarządową        umowa 

Model III PUP i OPS         porozumienie o realizacji programu i porozumienie o współpracy i 

organizacją pozarządową        umowa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dwóch pierwszych miesiącach PUP może podjąć decyzję o: 

-ponownym skierowaniu do PAI 

-skierowaniu bezrobotnego do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy (absolwenci KIS / CIS) 

- skierowaniu bezrobotnego do podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne, 

-ponownym ustaleniu profilu pomocy. 

* organizacja Prac Społecznie Użytecznych, których celem jest aktywizacja społeczno–zawodowa 

osób bezrobotnych, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze świadczeń pomocy 

społecznej. Prace społecznie użyteczne finansowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 

oraz gminy powiatu poznańskiego. 

 

b) Współpraca z agencją zatrudnienia. 

Działania aktywizacyjne świadczone są przez wybraną agencję zatrudnienia realizującej usługę 

pośrednictwa pracy. Działania aktywizacyjne to pakiet działań mających na celu podjęcie i utrzymanie 

przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej. Działaniami aktywizacyjnymi 

Osoby bezrobotne, o 
których mowa w art.62 a 

ust. 2 ustawy  

PUP 

Działania w zakresie 
reintegracji zawodowej 

OPS 

Działania w zakresie reintegracji 
społecznej 

Organizacja pozarządowa 

Działania w zakresie reintegracji 
społecznej 

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)-stała opieka doradcy klienta PUP 

Aktywizacja w ramach 

prac społecznie 

użytecznych* 

Realizowane przez podmioty prowadzące 

działalność statutową na rzecz integracji i 

reintegracji. Mogą być realizowane w KIS-

ach i CIS-ach,ale poza działaniami 

realizowanymi na podstawie ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym 

Realizowane przez 

ośrodek przy 

współpracy z innymi 

podmiotami 

(grupowe 

poradnictwo 

specjalistyczne, 

warsztaty trenerskie, 

grupy wsparcia 
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obejmuje się osoby długotrwale bezrobotne, dla których ustalony jest profil pomocy II lub III.  

Agencje będą stanowić wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

 

c) Realizacja programów specjalnych. 

Program specjalny to zespół działań, obejmujących usługi i/lub instrumenty rynku pracy oraz 

specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, mających na celu dostosowanie posiadanych lub 

zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub 

istniejących i tworzonych miejsc pracy.  

Działania te mogą być realizowane przez urzędy pracy samodzielnie lub we współpracy  

z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy lub pracodawcami.  

Programy specjalne umożliwiają elastyczne podejście do procesu aktywizacji zawodowej, dzięki 

wykorzystaniu specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, które powinny być 

dostosowane do indywidualnych potrzeb osób objętych programem. 

Istotą programów specjalnych jest możliwość łączenia ustawowych usług i/lub instrumentów rynku 

pracy ze specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie oraz możliwość obejmowania 

każdego uczestnika programu kilkoma formami aktywizacji zawodowej, jeżeli sytuacja osoby wymaga 

niestandardowych rozwiązań. 

Program specjalny powinien być inicjowany w szczególności dla bezrobotnych i osób poszukujących 

pracy, w stosunku do których stosowane usługi i/lub instrumenty rynku pracy okazały się 

niewystarczające do powrotu na rynek pracy bądź utrzymania miejsc pracy.  

Dla realizacji niniejszego Programu planuje się konsultowanie założeń nowoopracowywanych 

programów specjalnych z ZSL. 

 

d) Wsparcie dla osób kończących CIS i chcących podjąć działalność w formie spółdzielni socjalnej 

lub indywidualną działalność gospodarczą. 

 

Mając na uwadze trudną sytuację na rynku pracy, inicjatywa w zakresie podjęcia działalności 

gospodarczej jest czasem najlepszym rozwiązaniem na zmianę swojej sytuacji zawodowej wśród 

bezrobotnych Kobiet i Mężczyzn. 

 

 
 

Ze środków Funduszu Pracy - osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Poznaniu może ubiegać się  

o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej jako: 

- indywidualna własna działalność gospodarcza do maksymalnej wysokości równej 6-krotności 

Przejście od etapu 
uczestnictwa w CIS-ie  

do etapu samodzielnej 
działalności ekonomicznej. 

indywidualna własna 
działalność gospodarcza 

członek założyciel tworzonej 
spółdzielni 

członek przystępujący do 
istniejącej spółdzielni 
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przeciętnego wynagrodzenia. Taka działalność gospodarcza może być dofinansowana z Funduszu 

Pracy, na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej odbywa się w oparciu o: „Zasady 

przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej”. 

 - członek założyciel w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej do maksymalnej wysokości równej  

4-krotności przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż limit środków posiadanych na ten cel 

przez Urząd, 

 - członek przystępujący do istniejącej spółdzielni socjalnej do maksymalnej wysokości równej  

3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, jednak nie wyższej niż limit środków posiadanych na ten cel 

przez Urząd. 

Grupa 5 uczestników CIS-u po przejściu całego programu, może założyć spółdzielnię socjalną, 

uważając, że uzyskali taką wiedzę i umiejętności, które pozwolą im ponownie powrócić i utrzymać się 

na rynku pracy. Spółdzielnia socjalna to zrzeszenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym –

m.in.: bezrobotnych, niepełnosprawnych, uzależnionych od narkotyków czy alkoholu. Spółdzielnia 

taka jest przedsiębiorstwem społecznym, a więc łączy w swojej działalności funkcje społeczne  

i ekonomiczne. Zysk wypracowany przez jej członków służy przede wszystkim społecznej i zawodowej 

reintegracji osób społecznie wykluczonych.  

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, a także zauważalny niski poziom zaufania 

społecznego, stereotypy, uprzedzenia, niechęć firm komercyjnych do podejmowania współpracy 

(trudności prawne, wynikające z ogólnej sytuacji społecznej i gospodarczej) ważnym dla rozwoju 

spółdzielni socjalnych byłoby wprowadzenie zmian dot.:  

1. wyposażenia członków spółdzielni  socjalnej w wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia 

spółdzielni socjalnych, 

2. zabezpieczenia dla nowopowstających spółdzielni poprzez włączenie się innych podmiotów, 

celem przedstawienia możliwości jego zapewnienia, 

3. utrzymania na rynku spółdzielni, w sytuacji gdyby jeden z pięciu członków wycofał się z 

członkostwa, 

4. sprawowania opieki pracownika  CIS/organizacji pozarządowych  w okresie  prowadzenia 

działalności gospodarczej min. przez pierwszy rok funkcjonowania 

5. włączenia działań Poznańskiego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości (dyżury specjalistów, 

prelekcje, seminaria, warsztaty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Refundacja składek ZUS. 

Pomoc w zakresie zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne, opłaconych przez spółdzielnie socjalne 

udzielana jest przez Starostę Poznańskiego w ramach przyznanych środków Funduszu Pracy 

przeznaczonych na jej finansowanie. 

We wspieraniu takich przedsięwzięć dużą rolę może odegrać samorząd, zatrudniając 

członków spółdzielni np. przy drobnych remontach obiektów, utrzymaniu miejskiej 

zieleni czy zawierając z nimi umowę na catering dla szkół czy jadłodajni dla.  

Pomagając w ten sposób spółdzielni przetrwać najtrudniejszy pierwszy okres 

działalności, umocnić się na rynku i uwiarygodnić się.  

W konsekwencji oferta konkurencyjna w otoczeniu biznesu, również stymulująca 

działania przedsiębiorcze. 
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Finansowaniu podlega: 

- część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia 

(emerytalne, rentowe i chorobowe), 

- oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym 

dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią. 

 

f) Stworzenie szans na aktywny powrót na rynek pracy  

Ważnym w procesie aktywizacji zawodowej jest uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. 

Zastosowanie instrumentów/usług rynku pracy zapisanych w ustawie o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy umożliwia zarówno osobom bezrobotnym jak i poszukującym pracy pomóc 

w powyższym zakresie poprzez: 

-finansowanie absolwentom KIS/CIS zarejestrowanych ze statusem osoby bezrobotnej szkoleń 

zawodowych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększając ich 

szansę na podjęcie zatrudnienia, 

-finansowanie uczestnikom zajęć w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie 

integracji zarejestrowanym ze statusem poszukującego pracy ww. szkoleń, 

-finansowanie na wniosek bezrobotnego kosztów egzaminu umożliwiających uzyskanie świadectw, 

dyplomów, zaświadczeń określonych uprawnień lub tytułów zawodowych. 

 

g)  Nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami.  

Urząd pracy powinien się włączyć w specjalistyczne pośrednictwo pracy dla absolwentów KIS-u /CIS-

u, ponieważ ma najszersze rozeznanie na lokalnym rynku pracy (oferty pracy) i kontakty z przede 

wszystkim lokalnymi przedsiębiorcami. Osoba może podjąć pracę na otwartym rynku pracy po 

pozytywnym ukończeniu programu w Centrum Integracji Społecznej.  

Przekazywanie informacji o dostępnych ofertach pracy na otwartym rynku pracy , robotach 

publicznych, pracach interwencyjnych itp.. 

Istnieje także możliwość uzyskania pomocy w zakresie staży zawodowych organizowanych przez 

Urząd w sytuacji braku podjęcia pracy po pomyślnym ukończeniu uczestnictwa w CIS. Min. 3 

miesięczny staż mógłby przyczynić się do szybszego powrotu do zatrudnienia. 

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia dla absolwentów CIS/KIS:  

-w kontekście realizacji ofert pracy (zachęcanie do zatrudniania absolwentów CIS/KIS),  

czy też finansowego wsparcia (zatrudnienie wspierane). 

- zatrudnienie wspierane u pracodawcy  

Realizowane w formie: 

a)prac społecznie użytecznych 

b)skierowania do pracy 

Ad.a) 

PSU organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach 

lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną na rzecz społeczności lokalnej. 

Wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę. 

Ad.b) 

Powiatowy Urząd Pracy kieruje absolwenta – na wniosek absolwenta, kierownika CIS i pracownika 

socjalnego - do pracy u pracodawcy. Skierowanie do pracy następuje na podstawie umowy między 

starostą a pracodawcą. Starosta zobowiązuje się do refundowania części wynagrodzenia absolwenta 
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przez 12 miesięcy, w wysokości: 

100 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne przez **pierwsze trzy 

miesiące, 

80 proc. zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne przez **następne trzy 

miesiące, 

60 proc. zasiłku wraz ze składką przez następne sześć miesięcy. ** 

Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie absolwenta CIS, podpisuje ze starostą umowę,  

a starosta zobowiązuje się do refundacji części wynagrodzenia absolwenta przez pierwszych 12 

miesięcy zatrudnienia. To bardzo poważne zobowiązanie nawet dla firm, które świetnie funkcjonują 

na rynku pracy. Trudno bowiem przewidzieć, czy absolwent będzie się wywiązywać ze swoich 

obowiązków. Dlatego też prywatni pracodawcy chroniąc interesy swoich firm coraz częściej ubiegają 

się o dofinansowanie nie na konkretną osobę, lecz na stanowisko stworzone z myślą o takich osobach 

(umożliwia to Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Takie rozwiązanie pozwala 

pracodawcy na zatrudnienie innego absolwenta CIS, jeżeli np. dotychczasowy pracownik przestał 

przychodzić do pracy. 

 

h) zatrudnienie wspierane w CIS  

Centrum może zostać pracodawcą swoich absolwentów. W takim przypadku absolwent CIS  

(w odróżnieniu od uczestnika CIS) świadczy pracę. Obowiązują te same zasady dofinansowania przez 

starostę. Zatrudnienie własnych absolwentów oznacza w praktyce konieczność rozwinięcia 

działalności ekonomicznej, gwarantującej ciągłość zleceń oraz zysk pozwalający na sfinansowanie 

części wynagrodzeń.  

 

Działanie IV.5  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 

a)         

b)         

c)         

d)         

e)         

f)         

g)         

h)         

Cel szczegółowy 

Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 
Cel trzeci: Profesjonalizacja organizacji i zarządzania podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i podmiotów ekonomii społecznej 
Cel piąty: Zwiększenie liczby wspólnych działań i inicjatyw 
podejmowanych przez podmioty realizujące programy 
reintegracyjne 

Źródła finansowania 
- budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

- inne (wg rozpoznanych możliwości) 

Koordynacja ??? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu??? 
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Wskaźniki i rezultaty 

 

Działanie Wskaźnik Źródło danych Rezultat Wartość 
docelowa 
/ roczna 

Działanie IV.1. 
Wyznaczenie komórek 
organizacyjnych 
poszczególnych instytucji 
odpowiedzialnych za 
współpracę, wymianę 
informacji oraz ustalenie 
wspólnych działań.  
 

Liczba 
pracowników 
oddelegowanyc
h do realizacji 
działania 

Informacje 
poszczególnych 
podmiotów 
współpracującyc
h 

-zwiększenie 
efektywności 
współpracy 
oddelegowanyc
h pracowników, 
-nowe plany i 
rozwiązania 
(uporządkowani
e systemowe) 
-spotkania 
podmiotów 
wpływających 
na sytuację osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym 

po 2 
pracownik
ów 
Reprezentu
jących 
poszczegól
ne 
podmioty 
-1 
spotkanie 
na kwartał 
lub w 
miarę 
koniecznoś
ci 

Działanie IV.2 
Opracowanie katalogu 
oferowanego wsparcia. 

Liczba 
opracowanych 
materiałów 
promocyjno-
informacyjnych 

j.w. rozpowszechnie
nie informacji o 
prowadzonych 
działaniach na 
rzecz 
reintegracji 
społecznej i 
zawodowej 

 po 1 
opracowan
iu każdej 
współpracu
jącej 
instytucji 

Działanie IV.3 
Prowadzenie konsultacji w 
zakresie projektowania i 
wprowadzania nowych 
usług i projektów 
związanych z reintegracją 
społeczną i zawodową.  
 

liczba 
przeprowadzon
ych konsultacji 
na liczbę 
wprowadzanych 
nowych usług /  
projektów 

j.w. Nowo 
realizowane 
usługi i projekty 
nie dublują 
istniejących już 
usług. 
 
Usługi i projekty 
realizowane są 
w partnerstwie 
merytorycznym 
i/lub 
finansowym 
 
Poszczególne 
podmioty nie 
konkurują ze 
sobą o 
uczestników 
 
Oferta usług 
reintegracyjnych 

100% 
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dociera do 
wszystkich 
potrzebujących i 
zainteresowanyc
h 
 
 

Działanie IV.4 
Opracowanie i wdrożenie 
mechanizmów wspólnego 
działania różnych 
podmiotów skierowanego 
na wsparcie osób 
kierowanych do realizacji, 
realizujących lub 
absolwentów programów 
zatrudnienia socjalnego. 
 

Opracowany 
dokument – 
zasad 
współpracy 
PUP, MOPR, CIS 
i KIS 
 
Liczba 
podmiotów 
zatrudnienia 
socjalnego 
wdrażających 
opracowane 
zasady 

-dane PUP 

-dane CIS 

-dane MOPR 

Usługi 
reintegracji 
społecznej i 
zawodowej, a w 
szczególności 
programy 
zatrudnienia 
socjalnego są 
prawidłowo 
adresowane do 
klientów w 
różnej sytuacji 
problemowej. 
 
Uczestnicy 
kończący 
realizację 
programów 
zatrudnienia 
socjalnego 
otrzymują w 
kolejnych 
instytucjach 
pomocowych 
wsparcie: 
uwzględniające 
umiejętności 
nabyte przez 
nich podczas 
realizacji 
programów KIS 
lub CIS. 

100% 
podmiotów 
zatrudnieni
a 
socjalnego 
na terenie 
Gminy 

Działanie IV.5.a, b i c. 
Udzielenie kompleksowego 
wsparcia w formie PAI, 
agencji zatrudnienia, 
programów specjalnych 

Liczba osób 
korzystających 
ze wsparcia 

Dane PUP Osoby 
zagrożone 
wykluczeniem 
społecznym 
dysponują 
bogatą ofertą 
działań 
reintegracyjnych 
stanowiących 
odpowiedź na 
szerokie 
spektrum 
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problemów i 
trudności na 
jakie natykają 
się w trakcie 
podejmowanych 
prób 
usamodzielnieni
a (włączenia) 

Działanie IV.5.d i e. 
Udzielenie kompleksowego 
wsparcia w formie 
dofinansowania spółdzielni 
socjalnej lub indywidualnej 
działalność gospodarczą 
 

Liczba osób, 

które rozpoczęły 

działalność 

gospodarczą 

-dane PUP 

-dane CIS 

Osoby 

zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym w 

tym absolwenci 

CIS i KIS 

znajdują 

zatrudnienie w 

podmiotach 

ekonomii 

społecznej, 

tworzą własne 

przedsiębiorstw

a lub 

spółdzielnie 

socjalne 

poszerzając 

dostępną ofertę 

miejsc pracy. 

 

Działanie IV.5.f. 
Stworzenie szans na 
aktywny powrót na rynek 
pracy  
 

 

Liczba 

absolwentów 

CIS i KIS 

korzystających z 

usług 

/instrumentów 

rynku pracy 

-dane PUP Absolwenci CIS i 

KIS korzystają z 

oferty instytucji 

rynku pracy 

uzupełniając i 

doskonaląc 

umiejętności i 

kwalifikacje 

nabyte w trakcie 

realizacji 

programów 

zatrudnienia 

socjalnego. 

 

Działanie IV.5.g i h. 
Nawiązanie  współpracy z 

lokalnymi pracodawcami  

(oferty pracy, psu, 

zatrudnienie wspierane) 

Liczba 

uczestników 

zajęć 

Liczba osób, 

które zakończyły 

udział w 

-dane PUP Absolwenci CIS i 
KIS mają 
możliwość 
wspieranego 
wejścia na rynek 
pracy z 
wykorzystaniem 
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Programie 

Liczba osób, 

które powróciły 

na rynek 

pracy(podjęcie 

pracy, 

działalności 

gospodarczej) 

dostępnych 
form pomocy 
dla 
zatrudniających 
ich 
pracodawców. 
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PRIORYTET V 

ROZWÓJ WSPÓŁPRACY CIS-ÓW, SS, Z PODMIOTAMI PRYWATNYMI I 

SPÓŁKAMI MIEJSKIMI –PRAKTYKI, OFERTY PRACY, ZLECENIA. 
 

Działania 

 

Działanie V.1 

Szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu możliwości współpracy z podmiotami zatrudnienia 

socjalnego i podmiotami ekonomii społecznej 

 

a)  Organizacja seminariów poświęconych współpracy z CIS i przedsiębiorstwami społecznymi dla 

przedsiębiorców działających na terenie Poznania.. 

b) Publikowanie i popularyzacja współpracy z podmiotami zatrudnienia socjalnego i podmiotami 

ekonomii społecznej (popularyzacja dobrych praktyk) na łamach czasopism typu magazyn 

gospodarczy np. „Głos Biznesu”. 

c) Włączenie strony internetowej Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan  dla potrzeb 

popularyzacji współpracy przedsiębiorców z z podmiotami zatrudnienia socjalnego i podmiotami 

ekonomii społecznej 

Działanie V.1.  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 

a)         

b)         

c)         

Cel szczegółowy 

Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 
Cel czwarty: Zwiększenie dostępności miejsc pracy i praktyk 
zawodowych dla absolwentów i uczestników programów 
reintegracyjnych 
Cel szósty: Zwiększenie stabilności finansowej podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i PES 

Źródła finansowania 
budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

inne środki 

Koordynacja Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan 

 

Działanie V.2 

Szkolenia , doradztwo , tutoring dla podmiotów zatrudnienia socjalnego i podmiotów 

ekonomii społecznej  z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem 

 

Szkolenia te w ujęciu dynamicznym mają służyć pomocą w organizacji i zarządzaniu podmiotów, 

których luki kompetencyjne stanowią niejednokrotnie barierę porozumienia  z przedsiębiorstwami 

działającymi na wolnym rynku. 

a) Opracowanie zasad realizacji, w tym opracowanie koncepcji szkoleń, nabór „aniołów biznesu” 

opracowanie zasad wsparcia świadczonego przez tutorów, opracowanie harmonogramów. 
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b) Realizacja szkoleń, tutoringu i wsparcia doradczego. 

 

Działanie V.2  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 
a)         

b)         

Cel szczegółowy 

Cel trzeci: Profesjonalizacja organizacji i zarządzania podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i podmiotów ekonomii społecznej 
Cel szósty: Zwiększenie stabilności finansowej podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i PES 

Źródła finansowania budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

inne środki 

Koordynacja Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan 

 

Działanie V.3 

Organizacja praktyk i staży w przedsiębiorstwach dla uczestników programów zatrudnienia 

socjalnego 

 

a) Wskazanie po stronie CIS osoby lub osób (stanowisk) odpowiedzialnych za kontakty z 

przedsiębiorstwami z zakresie organizacji praktyk zawodowych. 

b) Opracowanie przez działające na terenie Gminy CIS wspólnego regulaminu praktyk zawodowych. 

c) Prowadzenie przez działające na terenie Gminy CIS wspólnej listy osób gotowych do rozpoczęcia 

realizacji praktyk zawodowych wraz z informacją o posiadanych przez te osoby kompetencjach i 

doświadczeniu zawodowym. 

d) Stworzenie materiałów promocyjnych, prezentujących możliwości CIS w zakresie przedstawienia 

kandydatów do realizacji praktyk zawodowych i upowszechnienie tych materiałów wśród 

lokalnych przedsiębiorców (z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez związki i 

organizacje przedsiębiorców i pracodawców, np. Lewiatan). 

 

Działanie V.3  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 

a)         

b)         

c)         

d)         

Cel szczegółowy 

Cel drugi: Podniesienie jakości usług świadczonych w ramach 
programów reintegracji społecznej i zawodowej 
Cel czwarty: Zwiększenie dostępności miejsc pracy i praktyk 
zawodowych dla absolwentów i uczestników programów 
reintegracyjnych 

Źródła finansowania 
budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

inne środki 

Koordynacja ??? jedna z organizacji – instytucji tworzących CIS???? 
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Działanie V.4 

Realizacja przez podmioty zatrudnienia socjalnego komercyjnych usług świadczonych na 

rzecz podmiotów prywatnych i publicznych 

 

a) Opracowanie  przez CIS wspólnej oferty prowadzonych usług komercyjnych oraz upowszechnienie 

takiej oferty wśród lokalnych przedsiębiorców (z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez 

związki i organizacje przedsiębiorców i pracodawców, np. Lewiatan) oraz wśród instytucji 

publicznych. 

b) Przeprowadzenie szkoleń/spotkań informacyjnych na temat prowadzenia odpowiedzialnej 

społecznie polityki w zakresie udzielania zamówień publicznych, w tym stosowania klauzul 

społecznych oraz doboru kryteriów dostępu do postępowania pod kątem jego realizacji z 

zachowaniem zasady employee well being. W szkoleniach będą brali udział kluczowi pracownicy 

podmiotów publicznych (w tym jednostek organizacyjnych urzędu miasta) odpowiedzialni za 

przygotowywanie i nadzór nad realizacją procedur zamówień publicznych. 

c) Prowadzenie przez  wdrażające Program podmioty publiczne zamówień publicznych zgodnie z 

zasadami prowadzenia odpowiedzialnej społecznie polityki udzielania zamówień publicznych. 

 

Działanie V.4  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Termin realizacji zadań 

a)         

b)         

c)         

Cel szczegółowy 

Cel piąty: Zwiększenie liczby wspólnych działań i inicjatyw 
podejmowanych przez podmioty realizujące programy 
reintegracyjne 
Cel szósty: Zwiększenie stabilności finansowej podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i PES 

Źródła finansowania 
budżety Partnerów Programu (w ramach działań statutowych) 

inne środki 

Koordynacja ?????? 

 

Wskaźniki i rezultaty 

 

Działanie Wskaźnik Źródło danych Rezultat Wartość 
docelowa 
/ roczna 

Działanie V.1. 
Szkolenia dla 
przedsiębiorców z zakresu 
możliwości współpracy z 
podmiotami zatrudnienia 
socjalnego i podmiotami 
ekonomii społecznej 

Liczba 
przeprowadzon
ych seminariów, 
 
Liczba 
osób/przedsiębi
orców 
uczestniczących 
w szkoleniach, 
 
Liczba 

Informacje 
pozyskiwane od 
poszczególnych 
partnerów 

Przedsiębiorcy 
lokalni znają 
specyfikę 
działalności CIS, 
KIS i 
przedsiębiorstw 
społecznych  oraz 
mają 
świadomość 
korzyści 
wynikających z 

Min. 2 
seminaria 
rocznie 
 
Min. 20 
osób 
rocznie 
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opublikowanych 
artykułów 

nawiązania 
współpracy z 
tymi podmiotami 
(również w 
zakresie CSR) 

Min. 1 
artykuł 
rocznie. 

Działanie V.2 
Szkolenia , doradztwo , 
tutoring dla podmiotów 
zatrudnienia socjalnego i 
podmiotów ekonomii 
społecznej  z zakresu 
organizacji i zarządzania 
przedsiębiorstwem 

Liczba 
przeprowadzon
ych szkoleń, 
 
Liczba 
podmiotów 
zatrudnienia 
socjalnego i 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej 
objętych 
tutoringiem, 
 
Liczba 
pracowników 
podmiotów 
zatrudnienia 
socjalnego i 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej 
korzystających z 
usług 
doradczych 

Informacje 
pozyskiwane od 
poszczególnych 
partnerów 

Podmioty 
zatrudnienia 
socjalnego oraz 
podmioty 
ekonomii 
społecznej 
stosują 
proferjonalne 
narzędzia i 
zasady 
zarządzania i 
prowadzenia 
działalności, 
zasady te są 
transparentne i 
ułatwiają 
komunikację z 
przedstawicielam
i biznesu. 

Min. 1 
szkolenie 
rocznie 
 
Min. 3 
podmioty 
rocznie 
 
 
 
 
 
 
 
Min. 10 
osób 
rocznie 
 
 
 
 
 
 
 

Działanie V.3 
Organizacja praktyk i staży 
w przedsiębiorstwach dla 
uczestników programów 
zatrudnienia socjalnego 

Liczba 
uczestników CIS 
realizujących 
praktyki 
zawodowe 

Sprawozdania 
CIS 

Uczestnicy CIS 
odbywają 
praktyki 
zawodowe w 
działających na 
lokalnym rynku 
pracy, 
zwiększając 
swoje 
kompetencje 
ogólnopracownic
ze, testując 
gotowość do 
podjęcia 
zatrudnienia na 
otwartym rynku 
pracy, 
zdobywając 
niezbędne 
doświadczenia 
zawodowe. 

Wzrost o 
20% 
każdego 
roku 
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Działanie V.4 
Realizacja przez podmioty 
zatrudnienia socjalnego 
komercyjnych usług 
świadczonych na rzecz 
podmiotów prywatnych i 
publicznych 

Liczba 
komercyjnych 
zleceń 
realizowanych 
przez podmioty 
zatrudnienia 
socjalnego, 
 
Liczba 
komercyjnych 
zleceń 
realizowanych 
wspólnie przez 
podmioty 
zatrudnienia 
socjalnego 
 
Liczba 
postępowań w 
ramach 
udzielania 
zamówień 
publicznych na 
terenie Gminy w 
których 
przestrzegany 
były zasady 
społecznej 
odpowiedzialno
ści 

Informacje 
pozyskiwane od 
CIS 
 
 
 
 
 
Informacje 
pozyskiwane od 
Cis 
 
 
 
 
 
 
Informację 
pozyskiwane od 
podmiotów 
publicznych 

Podmioty 
zatrudnienia 
socjalnego 
świadczą na 
zasadach 
rynkowych usługi 
na rzecz 
lokalnych 
podmiotów 
prywatnych i 
publicznych, 
wywiązują się ze 
zleconych zadań 
pozyskując środki 
finansowe na 
prowadzenie 
działalności 
statutowej a 
jednocześnie 
prowadząc 
trening pracy w 
ramach 
prowadzonych 
usług 
reintegracyjnych. 
Część zleceń CISy 
realizują 
wspólnie 
działając w 
ramach 
konsorcjum. 
 
Realizacja usług 
zlecanych przez 
instytucje 
publiczne jest 
dostępna dla 
podmiotów 
zatrudnienia 
socjalnego i 
podmiotów 
ekonomii 
społecznej oraz 
innych 
podmiotów 
stosujących w 
swojej 
działalności 
zasady employee 
well being. 

Wzrost o 
min.10% 
każdego 
roku 
 
 
 
 
Min. 1 
zlecenie w 
2015 roku, 
wzrost o 
min. 10% w 
kolejnych 
latach 
 
 
Wzrost o 
min. 10% w 
każdym 
roku. 
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ROZDZIAŁ 4 MONITOROWANIE PROGRAMU 
 

Monitoring Programu prowadzony jest w celu oceny postępów jego wdrażania, w szczególności 

postępów w osiągnięciu założonego celu głównego i celów szczegółowych. Prowadzony na bieżąco 

monitoring pozwala również dokonywać bieżącej aktualizacji zapisów Programu.  

Prowadzony monitoring opiera  się na następujących zasadach: 

 Zakres danych, których pozyskanie jest niezbędne dla przeprowadzenia monitoringu jest dla 

każdego działania określony przez podmiot odpowiedzialny za jego wdrażanie  

i upowszechniony wśród sygnatariuszy Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy,  

w szczególności wśród podmiotów zaangażowanych w realizację danego działania. 

 Dane takie zbierane są w trybie rocznym przez podmioty zaangażowane w realizację 

poszczególnych działań. 

 Agregacja i analiza danych zebranych od poszczególnych podmiotów realizujących działanie, 

oraz przedstawienie ewentualnych wniosków dotyczących modyfikacji sposobów wdrażania 

zapisów Programu jest zadaniem podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie 

poszczególnych działań określonych w treści Programu. 

 Każdego roku jest przygotowywany i upowszechniony ogólny raport z wdrażania Programu w 

danym roku. Za przygotowanie raportu odpowiada podmiot wskazany w zapisach Paktu na 

rzecz Modelu Lokalnej Współpracy. Raport obejmuje szczegółowe informacje m.in. na 

temat: 

o realizowanych (w tym rozpoczętych i kontynuowanych działaniach),  

o działań, których realizacja się zakończyła, o stopniu osiągnięcia założonych celów (na 

podstawie osiągnięcia przyjętych wskaźników rezultatu dla poszczególnych działań) 

o problemów pojawiających się w trakcie wdrażania programu i zastosowanych 

metodach ich rozwiązania,  

o dostrzeganych zagrożeniach mogących mieć wpływ na dalsze wdrażanie Programu,  

o wykorzystanych w trakcie realizacji poszczególnych działań zasobach 

instytucjonalnych  

o wielkości i źródeł finansowania. 

 

ROZDZIAŁ 5 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA SYSTEMU REALIZACJI 
 

Realizacji Programu rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej w Poznaniu opiera się na 

zasadach partnerskiej współpracy podmiotów – sygnatariuszy Paktu na rzecz Modelu Lokalnej 

Współpracy. Zasady te, w tym założenia dotyczące sposobu zarządzania partnerstwem, wynikają z 

zapisów Paktu, a ich przestrzeganie przez poszczególne podmioty zasadza się na gotowości 

partnerów do podporządkowania się wspólnie określonym regułom. Celem jest maksymalizacji 

efektów świadczonych usług i osiągnięcia efektu ich synergii, który pozwoli na bardziej skuteczne 

przeciwdziałanie zjawiskom związanym z wykluczeniem społecznym dotykającym mieszkańców 

Gminy.  
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ROZDZIAŁ 6 PLAN FINANSOWY 
 

Finansowanie Programu opiera się głównie o własne zasoby finansowe podmiotów, które przystąpią 

do wdrażania Programu. 

Dzięki wpisaniu świadczonych przez poszczególne podmioty usług w szerszy kontekst określony w 

Programie, możliwe jest zwiększenie efektywności finansowej prowadzonych działań, a także 

pozyskiwania dodatkowych, zewnętrznych środków na ich realizację. Szczególnie istotna jest 

możliwość pozyskiwania środków wspólnotowych dostępnych w ramach perspektywy finansowej 

2014-2020. 

 


