
 
 

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” 

Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zapisów Programu rozwoju usług reintegracji 

społecznej i zawodowej na terenie Poznania. 

 

Opracowany  w ramach realizacji pilotażu MLW na terenie Poznania Programu rozwoju usług 

reintegracji społecznej i zawodowej (w wersji z dnia 22 lipca 2014 roku) została przekazana 

do konsultacji podmiotom zaangażowanym w spotkania Zespołu Synergii Lokalnej. 

W zamieszczonej poniżej tabeli zebrane zostały zgłoszone uwagi i sugestie. Stanowić będą 

one materiał do prowadzenie dalszych prac mających na celu opracowanie ostatecznej 

wersji Programu. 

 

LP Treść uwagi Podmiot zgłaszający 

 
1. 

 
Priorytet II 
Bardzo ważne jest, by standardy funkcjonowania CIS i KIS były 
wprowadzone i by ich spełnianie było brane pod uwagę przez 
instytucje kierujące środki finansowe do CIS i KIS. Istotnym jest 
jednak, kto te standardy w wersji ostatecznej opracuje i 
zaakceptuje. Same konsultacje nie wystarczą – w skład zespołu 
zatwierdzającego  ostateczną wersję standardów jako 
obowiązującą muszą wchodzić, obok przedstawicieli MOPR, PUP, 
WZiSS, również przedstawiciele poszczególnych CISów i KISów. 
Dopiero w tej formie sygnowane standardy mogą być wdrażane. 
 

 
Stowarzyszenie 
Pogotowie Społeczne 
(Beata Benyskiewicz) 

 
2. 

 
Priorytet II 
„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” (Działanie II.2) – branie pod uwagę w 
przypadku badania efektywności – nazwijmy to „dochodów” CIS i 
KIS niesie ryzyko, że podmioty te, zamiast skupiać się na 
reintegracji społecznej zawodowej będą zajmowały się głównie 

 
Stowarzyszenie 
Pogotowie Społeczne 
(Beata Benyskiewicz) 
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pozyskiwaniem zleceń i uzyskiwaniem zysku, staną się 
przedsiębiorstwami a nie podmiotami reintegracji społeczno - 
zawodowej. W przypadku  CISów może pojawić się sytuacja, że 
uczestnicy, zamiast realizować ustalenia IPZS i udziału w zajęciach 
reintegracji społeczno – zawodowej, będą w zbyt szybkim od 
momentu przyjecia do CIS/KIS okresie kierowane do 
wykonywania zleceń mających przynieść odpowiednią 
efektywność kosztową.  Podpunkt II.3.a brzmi: „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” – być może zamiast efektywności kosztowej warto wziąć pod 
uwagę wskaźnik procentowy ilości uczestników zaangażowanych 
w różne formy działalności usługowej, handlowej lub wytwórczej 
CIS w stosunku do wszystkich uczestników danego CIS. 
 

 
3. 

 
Priorytet IV 
Działanie IV.3. „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” – 
uważamy, iż w zapisie tym nie może być słowo „obligatoryjnie”. 
Każdy CIS w Poznaniu prowadzony jest przez organizacje 
pozarządową, a jedną z cech organizacji pozarządowych jest 
możliwość szybkiego dostosowania realizowanych programów do 
pojawiających się potrzeb – chcemy zachować możliwość takiego 
sposobu funkcjonowania. Widzimy opcje informowania MOPR i 
PUP o zamiarze wprowadzenia nowych programów i przyjęcia ich 
ewentualnych uwag w tym zakresie, natomiast nie mogą one być 

 
Stowarzyszenie 
Pogotowie Społeczne 
(Beata Benyskiewicz) 



 
 

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt systemowy „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” 

dla nas wiążące jako pozwolenie na podejmowanie 
poszczególnych działań – inna postawa jest sprzeczna z zasadą 
partnerstwa i synergii.    Jeśli chodzi o dublowanie działań w 
CISach to również należy rozważyć inny zapis – CISy mogą 
prowadzić podobne działania, ale każdy z nich skierowany jest do 
innej grupy osób i działania te dostosowane są do ich możliwości, 
potencjału, środowiska, w którym na co dzień funkcjonują. Stąd 
nawet realizowanie działań w ramach takiego samego warsztatu 
szkoleniowego przez dwa różne CISy nie oznacza, iż działania te 
są powielane.  
 

 
4. 

 
Działanie IV.4, schemat 1b – po ukończeniu okresu próbnego 
kolejny IPZS – czas trwania nie może zostać ściśle określony w 
standardach, musi on być możliwy do dopasowania do programu 
poszczególnych CISów, do długości trwania cyklu szkoleniowego 
w poszczególnych warsztatach zawodowych. Założenie z góry  5 - 
miesięcznego okresu może skutkować sytuacją, ze osoby kończą 
np. udział w warsztacie 4- miesięcznym i następnie pozostaje 
miesiąc – co z nim zrobić? Każdy CIS powinien opiniować, na ile 
powinien być podpisany dalszy IPZS. 
 

 
Stowarzyszenie 
Pogotowie Społeczne 
(Beata Benyskiewicz) 

 
5.  

 
Rozdział I 
 
Obecne brzmienie: 
Co roku kilkudziesięciu absolwentów CIS usamodzielnia się 
ekonomicznie po zrealizowaniu Indywidualnego Programu 
zatrudnienia Socjalnego, w poszczególnych latach 
(2011,2012,2013). W CIS 1) 3%,8%,8%, w CIS 2 ) 25%, 26%, 33%, 
w CIS 3) 22%, 23%,27% 
 
Proponowane brzmienie: 
(wg sprawozdania do Wielkopolskiego  Urzędu Wojewódzkiego 
lata 2011, 2012, 2013) 
2011r. – 43% 
2012r.- 39% 
2013r.- 70% 
Agrotec na zlecenie ROPS 
2011r.-22% 
2012r.-23% 
2013r. -29% 
 
Uzasadnienie: 
Usamodzielnienie gospodarcze uczestników - wg NIK są to  osoby 
pozytywnie kończące zajęcia w CIS. 

 
Stowarzyszenie Etap 
(Anna Stachowiak) 
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Błąd wynika z niewłaściwie podanej liczby 44 osób 
usamodzielnionych,  powinno być 48 osób usamodzielnionych wg 
sprawozdania do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  2013r 
 

 
6. 

 
Rozdział I 
 
Obecne brzmienie: 
Na koniec 2013 roku w Poznaniu istniało 28 Spółdzielni Socjalnych 
(wg. Krajowego Rejestru Sadowego) 
 
Proponowane brzmienie: 
Na koniec 2013 roku w Poznaniu istniało 28 Spółdzielni 
Socjalnych (wg. Krajowego Rejestru Sadowego). Osiem 
Spółdzielni Socjalnych powstało przy Centrum Integracji 
Społecznej – Piątkowo Stowarzyszenie ETAP 
 
Uzasadnienie: 
Ważne jest aby wykazać ilość spółdzielni socjalnych powstałych 
przy Centrach Integracji Społecznej , ponieważ jest to jedno z 
zadań Centrum- aby aktywizować zawodowo również poprzez 
tworzenie spółdzielni socjalnych. 
 

 
Stowarzyszenie Etap 
(Anna Stachowiak) 

 
7. 

 
Działanie II.2 
 
Obecne brzmienie: 
Standardy rekomendowane: 
Efektywność procesowa(procent uczestników biorących udział w 
praktykach zawodowych i zewnętrznych kursach zawodowych) 
 
Proponowane brzmienie: 
Efektywność procesowa (procent uczestników biorących udział w 
praktykach zawodowych i zewnętrznych kursach zawodowych (w 
miarę możliwość CIS bądź przy współpracy z PUP i MOPR) 
 
Uzasadnienie: 
Względy finansowe 
 

 
Stowarzyszenie Etap 
(Anna Stachowiak) 

 
8. 

 
Działanie II.3 
 
Obecne brzmienie: 
2. Kończenie edukacji w danym warsztacie zawodowym 
egzaminem wewnętrznym. Potwierdzenie nabytych kwalifikacji 
(w zależności od rodzaju warsztatu) – przy udziale specjalnie 

 
Stowarzyszenie Etap 
(Anna Stachowiak) 
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powołanej komisji, w skład której wchodzą pracownicy CIS lub/i 
przedstawiciele instytucji uprawnionych do przeprowadzenia 
egzaminów. 
 
Proponowane brzmienie: 
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 
(wg możliwości CIS,  bądź przy dodatkowym wsparciu 
finansowym) przedstawiciele instytucji uprawnionych do 
przeprowadzenia egzaminów. 
 
Uzasadnienie: 
Względy finansowe 
 

 
9. 

 
Działanie II.3 
 
Obecne brzmienie: 
4…. – zajęcia reintegracji zawodowej w zakresie rozpoczynania i 
prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej  prowadzi 
doradca zawodowy. 
 
Proponowane brzmienie: 
4…. – zajęcia reintegracji zawodowej w zakresie rozpoczynania i 
prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej  prowadzi 
wyznaczony pracownik CIS. 
 
Uzasadnienie: 
W Centrach Integracji  są różni specjaliści zajmujący się zajęciami 
z rozpoczynania i prowadzenia samodzielnej działalności 
gospodarczej. 
 

 
Stowarzyszenie Etap 
(Anna Stachowiak) 

 
10. 

 
Działanie II.4 
 
Obecne brzmienie: 
– w okresie trwania monitoringu absolwentów CIS tj. w ciągu 
trzech lat po ukończeniu programu reintegracji zawodowej i 
społecznej… 
 
Proponowane brzmienie: 
Tj. w okresie min 1 roku po ukończeniu programu reintegracji 
zawodowej i społecznej… 
 

 
Stowarzyszenie Etap 
(Anna Stachowiak) 
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Uzasadnienie: 
Bardzo istotny jest monitoring losów absolwentów CIS , który 
ukaże trwałe rezultaty pracy z uczestnikami CIS, niemniej jednak 
jest to bardzo czasochłonne oraz kosztowne, wymaga to 
zatrudnienia dodatkowego pracownika, co wiąże się z  
dodatkowym finansowaniem. 
 

 
11. 

 
Priorytet III - III.1 Opracowanie koncepcji konsorcjum. 
 
Uwaga: 
Konsorcjum CIS-ów może być okolicznościowe np. podpisanie 
konsorcjum CIS-ów, którego liderem jest Stowarzyszenie ETAP 
dot. realizacji  projektu: „POKONAĆ WYKLUCZENIE. 
WSZECHSTRONNA AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH 
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z POWIATU POZNAŃSKIEGO” dla 
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
Na tym etapie współpracy nie jest możliwe podpisanie 
konsorcjum na stałe, przy obecnie funkcjonujących standardach 
CIS-ów (bądź ich brakiem).  
 

 
Stowarzyszenie Etap 
(Anna Stachowiak) 

 
12. 

 
Obecne brzmienie: 
osoby w wieku do 25 roku życia 
 
Proponowane brzmienie: 
osoby w wieku do 30 roku życia 
 
Uzasadnienie: 
Zmiany w ustawie 

 
Powiatowy Urząd Pracy 
(Sylwia Kowalewska) 

 
13. 

 
Obecne brzmienie: 
liczba osób, które podjęły pracę (PUP), 
 
Proponowane brzmienie: 
liczba osób bezrobotnych, które podjęły pracę (PUP), 
 
Uzasadnienie: 
Doprecyzowanie zapisów 
 

 
Powiatowy Urząd Pracy 
(Sylwia Kowalewska) 

 
14. 

 
Obecne brzmienie: 
Ważnym w procesie aktywizacji zawodowej jest uzyskanie 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych 
 
Proponowane brzmienie: 

 
Powiatowy Urząd Pracy 
(Sylwia Kowalewska) 
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Ważnym w procesie aktywizacji zawodowej jest uzyskanie 
odpowiednich kwalifikacji zawodowych (zgodnie z 
indywidualnym zapotrzebowaniem określonym w Indywidualnym 
Planie Działania). 
 
Uzasadnienie: 
Doprecyzowanie zapisów 
 

 
15. 

 
Obecne brzmienie: 
b) skierowanie do pracy  
 
Proponowane brzmienie: 
b) skierowanie do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego 
 
Uzasadnienie: 
Doprecyzowanie zapisów 
 

 
Powiatowy Urząd Pracy 
(Sylwia Kowalewska) 

 
16.  

 
Dlaczego wśród tworzących brak instytucji działających na rzecz 
osób niepełnosprawnych (na rzecz ich zatrudnienia). Przecież 
wśród osób wykluczonych są osoby niepełnosprawne. 
 

 
Wielkopolski Związek 
Pracodawców Lewiatan 
(Krystyna Kobylińska) 

 
17.  

 
Podoba mi się pomysł konsorcjum. Jeżeli chodzi o spółdzielnie 
socjalne to powinny mieć wsparcie w firmach w obszarze typowo 
biznesowym typu: zarządzanie firmą, obrót pieniędzmi z dotacji, 
wyszczególnienie na co można wydawać wsparcie np. 
pomostowe.  Wszyscy, którzy chcieliby założyć spółdzielnię 
socjalną musieliby przejść w pierwszej kolejności warsztat 
psychologiczno-logistycznych, który pokazywałby kolejne etapy 
powstawania, jak również realizacji oraz starania się samodzielnie 
o zlecenia.  
W spółdzielni socjalnej obowiązkowo musiałby naleźć się osoby z 
profilu I (wg. segmentacji PUP) jako liderzy. W przeciwnym 
przypadku żadna spółdzielnia nie przetrwa dłużej niż 1 rok. 
 

 
Wielkopolski Związek 
Pracodawców Lewiatan 
(Krystyna Kobylińska) 

 


