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Wprowadzenie 

Raport końcowy z realizacji pilotażowego wdrażania Modelu Lokalnej Współpracy1 jest próbą 

podsumowania działań zrealizowanych w trakcie pilotażu oraz oceny, czy zostały osiągnięte 

założone cele i wypracowane określone rezultaty. Integralną częścią Raportu są również 

rekomendacje dotyczące obszaru legislacji w zakresie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, 

zmian w samym Modelu, a także zasad budowania partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju 

programów reintegracji społecznej i zawodowej w gminie. 

Celem podjęcia pracy nad Modelem Lokalnej Współpracy (MLW) było zaprezentowanie 

takich rozwiązań, które powinny wskazać jak optymalnie wykorzystać rozwiązania ustawy o 

zatrudnieniu socjalnym na obszarze gminy (Model, s. 6).  

Głównym zadaniem projektu systemowego, realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów 

Ludzkich, było opracowanie i wdrożenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW) w obszarze 

reintegracji społeczno-zawodowej wraz z utworzeniem Regionalnej Platformy Współpracy 

(RPW) w obszarze zatrudnienia socjalnego. W pierwszym okresie realizacji zadania 

przeprowadzone zostały ogólnopolskie badania w obszarze reintegracji społeczno-

zawodowej zakończone raportem pt.: „Diagnoza obecnego stanu lokalnej współpracy”. W 

raporcie przywołane zostały podstawowe wątki dotyczące zagadnienia zatrudnienia 

socjalnego. Część raportu poświęcona została analizie ilościowej i jakościowej zagadnienia 

modelu lokalnej współpracy. Wnioski i rekomendacje z raportu wykorzystane zostały 

podczas opracowywania standardu: Model Lokalnej Współpracy (MLW). Wypracowany przez 

ekspertów i praktyków z sektora zatrudnienia socjalnego MLW był wdrażany w ramach 

pilotażu w 20 gminach oraz 4 powiatach i województwach. Po zakończeniu 7 miesięcznego 

okresu pilotażu MLW nastąpi etap opracowywania ostatecznej wersji MLW, uwzględniającej 

                                                           
1
 Raport został przygotowany w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej  

w środowisku lokalnym”, realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy  
i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Realizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 
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wyniki pilotażu. Ostateczny kształt MLW przyjmie formę wytycznych Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Celem głównym pilotażu MLW w Poznaniu 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. 

Wyodrębniono dwa cele szczegółowe: 

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 wraz z utworzeniem Regionalnych Platform Współpracy 

(RPW), jako partnera (konsultanta) dla samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu 

i województwa 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. 

Raport ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy pilotaż przeprowadzony w Poznaniu był 

zgodny z założeniami Modelu, a także sformułować rekomendacje dla autorów, którzy będą 

modyfikować MLW na podstawie doświadczeń z 20 gmin. 

Należy podkreślić, że Model MLW jest rozumiany przez jego twórców jako element 

strategicznego zarządzania w Gminie kierunkami polityki społecznej [Model, s. 9]. W 

ostatniej części raportu zostanie przedstawiona krótka analiza, w jaki sposób MLW wpisuje 

się w rozwiązania instytucjonalne przyjęte w Poznaniu i na ile może wpłynąć na zwiększenie 

stopnia partycypacji obywateli w kształtowaniu polityk publicznych w mieście. 

 



S t r o n a  | 6 

 

 
Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

Część pierwsza – Efekty pilotażu MLW 

Ramy formalno-organizacyjne pilotażu MLW 

Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy na terenie Poznania realizowany był w ramach projektu 

„Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym” na 

podstawie umowy zawartej pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie a 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Pilotaż finansowany był ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Punktem wyjścia dla określenia działań zaplanowanych do realizacji w ramach pilotażu były 

dwa dokumenty przygotowane przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich: 

1. „Model Lokalnej Współpracy oraz Regionalne Platformy Współpracy w obszarze lokalnych 

usług reintegracji społecznej i zawodowej” 

oraz  

2. „Wytyczne do Pilotażu MLW”. 

Oba dokumenty definiują podstawowe pojęcia związane z koncepcją Modelu Lokalnej 

Współpracy oraz zawierają zbiór ogólnych wytycznych określających zasady realizacji 

pilotażu mające na celu wdrożenie Modelu Lokalnej Współpracy na terenie gminy. Wytyczne 

zawarte w obu dokumentach mają charakter ogólny, nie różnicują proponowanych 

kierunków i sposobów działania ze względu na sytuację poszczególnych gmin biorących 

udział w pilotażu (np. ze względu na wielkość gminy, dostępne zasoby, specyfikę istniejących 

problemów społecznych). 

 

Szczegółowe warunki realizacji Pilotażu obejmujące opis celów, planowanych działań i grupy 

docelowej oraz określające harmonogram i budżet przeznaczony na jego realizację zostały 

zawarte we Wniosku na realizację pilotażu stanowiący załącznik do Umowy. Wniosek został 

przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, jednakże większość jego 
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treści została narzucona przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. W efekcie zakres 

dostosowania planowanych działań i środków przeznaczonych na ich realizację do specyfiki 

lokalnych warunków był niewielki. Skutkowało to koniecznością poszukiwania, 

niejednokrotnie ad hoc, sposobów pogodzenia lokalnych potrzeb z narzuconym odgórnie 

kształtem pilotażu. 

 

Efekty pilotażu wg. Wytycznych 

W trakcie realizacji pilotażu zastosowano się do większości wytycznych określonych w 

dokumencie „Wytyczne do Pilotażu MLW”. W niektórych przypadkach działania wskazane w 

wytycznych zostały zmodyfikowane i dostosowane do lokalnych warunków. Niektóre z 

wytycznych nie zostały zastosowane. W każdym z takich sytuacji w miejsce działań 

sugerowanych w „Wytycznych…” podjęto inne działania wynikające ze specyfiki lokalnej i 

ukierunkowane na osiągnięcie założonych w pilotażu celów. 

 

Wytyczna 1: Prezentacja idei Modelu MLW oraz działań pilotażowych w Gminie 

 

Realizacja:  

Wytyczna została zastosowana. 

 

Sposób realizacji:  

W trakcie realizacji pilotażu zorganizowano spotkania informacyjno-promocyjne z 

przedstawicielami kluczowych podmiotów działających na terenie gminy w obszarze 

reintegracji społecznej i zawodowej. Ogółem zorganizowano pięć takich spotkań, przy czym 

w pierwszym wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Spółdzielni Socjalnych 

oraz Spółdzielni Socjalnej „Poznanianka”; w drugim oraz trzecim przedstawiciele instytucji 

tworzących na ternie Poznania Centra Integracji Społecznej, tj.: Stowarzyszenie Szkoła 
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„Barki”, Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, Stowarzyszenie ETAP oraz Fundacja Pomocy 

Wzajemnej „Barka”, w czwartym przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, a 

w piątym przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. 

Cele i zadania Modelu Lokalnej Współpracy prezentowane były również podczas szkoleń 

zorganizowanych w ramach realizacji Pilotażu. W szkoleniach tych wzięli udział pracownicy 

socjalni (zatrudnieni w MOPR oraz w organizacjach pozarządowych), urzędnicy zatrudnieni w 

jednostkach administracji publicznej oraz przedstawiciele kluczowych organizacji 

pozarządowych. Ogółem w trakcie czterech zorganizowanych szkoleń ze specyfiką i celami 

wdrażania na terenie gminy MLW miały okazję zapoznać się 43 osoby. 

Zorganizowane zostały również spotkania z bezpośrednimi odbiorcami usług reintegracji 

społecznej i zawodowej, tj. z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – biorącymi 

udział w realizacji programu CIS i KIS. 

W końcowym okresie realizacji Pilotażu przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne z 

przedstawicielami działających na terenie miasta przedsiębiorców. 

 

Przydatność: 

Realizacja wytycznej była przydatna. 

 

Rekomendacje: 

W trakcie realizacji pilotażu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie spotkał się ze strony części 

Partnerów z zarzutem, że próba wdrożenia na terenie miasta Modelu Lokalnej Współpracy 

nie była wcześniej poddana konsultacjom z kluczowymi podmiotami. MOPR skierował akcję 

informacyjno-promocyjną do potencjalnych Partnerów dopiero po rozpoczęciu realizacji 

Pilotażu. W efekcie część z nich miała w pierwszym okresie poczucie, że nie ma realnego 

wpływu na kształt realizowanych działań, stając się jedynie biernym odbiorcą zaplanowanych 

przez MOPR działań. Należy zatem rekomendować poprzedzenie działań związanych z 

wdrażaniem Modelu intensywną akcją informacyjno-promocyjną, której efektem powinno 
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być poddanie planowanego sposobu wdrażania Modelu możliwe szerokim konsultacjom 

społecznym. 

 

Wytyczna 2: Biblioteczka Gminnego Modelu MLW 

 

Realizacja:  

Wytyczna została zastosowana. 

 

Sposób realizacji:  

Biblioteczka została opracowana w formie dostępnego on-line zbioru publikacji 

elektronicznych. Wszystkie udostępnione publikacje mają charakter nieodpłatny i są 

ogólnodostępne  

 

Przydatność: 

Przydatność wytycznej budzi wątpliwości.  

O ile sama idea zebrania i udostępnienia w jednym miejscu w miarę kompletnego zbioru 

publikacji dotyczących zatrudnienia socjalnego (w wersji węższej) lub usług reintegracji 

społecznej i zawodowej (w wersji szerszej) nie budzi wątpliwości, to przyjęcie założenia, że 

taki zbiór jest osobno opracowywany dla każdej Gminy nie wydaje się być rozwiązaniem 

efektywnym 

 

Rekomendacje: 

Właściwym wydaje się być opracowanie i udostępnienie on-line jednego centralnego zbioru 

publikacji, który mógłby być wykorzystywany na potrzeby wdrażania MLW w poszczególnych 

gminach. Zbiór taki mógłby być udostępniony w formule otwartej, tj. każda z gmin 

wdrażających lokalnie MLW powinna dysponować możliwością uzupełnienia zbioru 

publikacjami, które uda się na jej terenie pozyskać lub zidentyfikować jako przydatne z 
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punktu widzenia potrzeb podmiotów wdrażających MLW lub realizujących usługi reintegracji 

społecznej i zawodowej. 

 

Wytyczna 3: Wyznaczenie „przejściowego” koordynatora MLW 

 

Realizacja:  

Wytyczna została zmodyfikowana. 

 

Sposób realizacji:  

Zarządzeniem Prezydenta miasta jako „przejściowy” instytucjonalny koordynator MLW w 

miejsce proponowanego w „Wytycznych…” wydziału urzędu gminy koordynującego zadania 

z zakresu gminnej polityki społecznej został wyznaczony Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 

Poznaniu.  

 

Przydatność: 

Realizacja wytycznej w zmodyfikowanym kształcie była przydatna. 

W pierwszym okresie wdrażania Modelu, do czasu ukształtowania się struktur ZSL i podjęcia 

przez poszczególne podmioty decyzji dotyczącej stopnia i zakresu ich zaangażowania, 

formalne wskazanie podmiotu instytucjonalnie odpowiedzialnego za organizację prac, może 

być w wielu przypadkach, warunkiem niezbędnym dla stabilnej realizacji działań 

zmierzających do powstania Partnerstwa.  

 

Rekomendacje: 

Należałoby poszerzyć katalog podmiotów, które mogłyby pełnić rolę przejściowego 

koordynatora 

 

Wytyczna 4: Wyznaczenie wykonawcy Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 
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Realizacja:  

Wytyczna została zastosowana. 

 

Sposób realizacji:  

Jako wykonawca katalogu został wskazany Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. 

 

Przydatność: 

Realizacja wytycznej była przydatna. 

 

Rekomendacje: 

Brak 

 

Wytyczna 5: Tworzenie wstępnego Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 

 

Realizacja:  

Wytyczna została zastosowana. 

 

Sposób realizacji:  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu opracował wstępny Katalog Interesariuszy. Nie 

zostało dokonane rozróżnienie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Spośród 

podanych w „Wytycznych…” przykładowych interesariuszy rodzajowych wybrano tylko 

nieliczne – kluczowe z punktu widzenia zadań reintegracji społecznej i zawodowej - 

podmioty.   

 

Przydatność: 
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Pomimo, że opracowanie wstępnego katalogu interesariuszy jako punktu wyjścia dla działań 

zmierzających do budowania partnerstwa lokalnego jest niezwykle istotne, to szczegółowe 

wskazówki dotyczące jego przygotowania są mało przydatne. Przede wszystkim w żaden 

sposób nie różnicują one sytuacji gmin o różnej wielkości, a co za tym idzie o różnym 

potencjale instytucjonalnym. Zaproponowana konieczność dokonania podziału na 

interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych nie znajduje w dalszym ciągu „Wytycznych…” 

żadnego zastosowania, a przypisanie niektórych podmiotów do jednej z tych grup nie 

uwzględnia specyfiki miast na prawach powiatu (np. powiatowy urząd pracy jako 

interesariusz zewnętrzny).  

 

Rekomendacje: 

Opracowując wskazówkę należałoby poprzestać na ogólnych podpowiedziach bez próby 

sztywnego „kategoryzowania” potencjalnych interesariuszy. 

Cennym byłoby uzupełnienie „Wskazówek…” o wybrane dobre praktyki w tym zakresie, tj. 

rzeczywiste katalogi interesariuszy z kilku gmin różnej wielkości i o różnym potencjale. 

 

Wytyczna 6: Kodowanie Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 

 

Realizacja:  

Wytyczna została zastosowana. 

 

Sposób realizacji:  

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu dokonał kodowania poszczególnych pozycji na 

wstępnej liście Interesariuszy. Kodowanie zostało przeprowadzone za pomocą narzędzia 

kodującego stanowiącego zmodyfikowaną (zbogaconą) wersję narzędzia zaproponowanego 

w MLW. Szczegółowo przyjęte rozwiązania i ich efekty opisane zostały poniżej w pkt. 3. 
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Przydatność: 

Przydatność wytycznej jest niewielka. 

Przystępując do kodowania katalogu natknięto się na następujące problemy: 

 zaproponowane narządzie kodowania nie rozróżniało podmiotów zainteresowanych 

problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz podmiotów 

zainteresowanych współpracą w ramach MLW.  

 kodowanie w zaproponowanej formule niesie ze sobą element oceny. Dodatkowo 

wprowadzony aparat pojęciowy (kod zwolennik, przeciwnik) ma również charakter 

wyraźnie wartościujący. W sytuacji wdrażania MLW na zasadach otwartej 

komunikacji określenie niektórych podmiotów mianem „przeciwników” może 

wpływać negatywnie na ich stosunek do idei budowania partnerstwa i przeszkadzać 

w przekonaniu do współpracy. 

 brakuje opracowanej metodologii pomiaru pozwalającej obiektywnie przypisać miary 

liczbowe szacownym wskaźnikom. W sytuacji, w której kodowanie dokonywane jest 

przez jednego z kodowanych interesariuszy, może stanowić do źródło konfliktu 

utrudniającego przyszłe budowanie partnerstwa. 

 w powszechnej opinii partnerów, kodowanie „nie wniosło nic zasadniczo nowego” – 

potwierdziło jedynie wcześniejsze intuicje na temat poszczególnych podmiotów. 

 

Rekomendacje: 

 zmiana nomenklatury (przeciwnik MLW, zwolennik MLW). 

 opracowanie szczegółowej metodologii pomiaru wskaźników. 

 rekomendowanie przeprowadzenia kodowania przez niezależny podmiot zewnętrzny. 

Lub 

 rezygnacja z narzędzia kodującego. 
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Wytyczna 7: Organizacja pierwszego składu reprezentacji Zespołu Synergii Lokalnej MLW 

w Gminie – alokacja w strukturach organizacyjnych Gminy 

 

Realizacja:  

Wytyczna została zastosowana. 

 

Sposób realizacji:  

Zastosowano wariant obywatelski. MOPR zwrócił się pisemnie do zidentyfikowanych 

interesariuszy z zaproszeniem na pierwsze spotkanie Zespołu Synergii Lokalnej. 

 

Przydatność: 

Wytyczna jest przydatna choć błędnym wydaje się być dopuszczenie wariantu 

administracyjnego powoływania pierwszego składu ZSL. Wariant ten eliminuje całkowicie ze 

składu ZSL przedstawicieli podmiotów i środowisk, które nie znajdują się w obszarze 

bezpośredniego zarządzania wójta (zatem eliminuje zarówno organizacje pozarządowe, 

liderów lokalnych jak i niektóre podmioty publiczne, np. powiatowy urząd pracy). Wariant 

ten jest zupełnie obcy idei partycypacji społecznej i może pogłębić brak zaufania strony 

społecznej do władz gminy, a tym samym znacząco zmniejszyć szansę na stworzenie 

efektywnego, szerokiego partnerstwa lokalnego. 

 

Rekomendacje: 

Rezygnacja z wariantu administracyjnego. 

 

Wytyczna 8: Realizacja zadań przez Zespół Synergii Lokalnej MLW w Gminie  

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

przez Ośrodek Pomocy Społecznej wg. przyjętego schematu kodowania.  
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Realizacja: 

Zadanie zostało zrealizowane 

Sposób realizacji: 

Ostateczna „Lista Interesariuszy MLW” została zamieszczone w opracowanym w ramach 

pilotażu dokumencie „Raport otwarcia” i zaprezentowana wszystkim Partnerom w trakcie 

spotkania ZSL. Opracowany Raport wraz z zakodowaną listą interesariuszy został przekazany 

wszystkim zainteresowanym podmiotom wraz prośba o sformułowanie i przekazanie uwag i 

zastrzeżeń do jego treści. 

Przydatność: 

Tak jak w poprzednim punkcie. 

Rekomendacje: 

Tak jak w poprzednim punkcie. 

 

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

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

zatrudnienia i instytucjach rynku oraz ustawa o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, celem wskazania preferowanego trybu utworzenia podmiotu zatrudnienia 

socjalnego w Gminie.  

Realizacja: 

Zadanie zostało zrealizowane 

 

Sposób realizacji: 

Stosowny dokument został opracowany przez eksperta zewnętrznego. 

 

Przydatność: 
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Wytyczna mało przydatna. 

 

Rekomendacje: 

Dokument, o którym mowa w tym zadania nie ma charakteru lokalnego i jako taki, w sposób 

bardziej kompletny i z większą efektywnością kosztową powinien zostać opracowany na 

poziomie centralnym (ewentualne wojewódzkim) i stanowić jeden z elementów centralnej 

biblioteczki MLW. 

 

- Zadanie nr 3: Dokonanie niezbędnych analiz i diagnoz. Analiza ekonomiczno-organizacyjna 

pokazująca zasoby Gminy, które można wykorzystać przy tworzeniu jednostki zatrudnienia 

socjalnego. Diagnoza społeczno-demograficzna mieszkańców (osób i rodzin) uznanych za 

zagrożonych wykluczeniem społecznym pozwalająca scharakteryzować grupę docelową 

działań MLW. Do tego celu można wykorzystać corocznie przygotowywaną ocenę zasobów 

pomocy społecznej (formularz OZPS w SAC).  

 

Realizacja: 

Zadanie zostało zrealizowane 

 

Sposób realizacji: 

Wskazane analizy zostały przygotowane przez grupę roboczą działającą przy ZSL i 

zamieszczony w opracowanym „Raporcie otwarcia”. 

 

Przydatność: 

Wytyczna przydatna. Rzetelne opracowanie wskazanych raportów jest warunkiem 

skutecznego prowadzenie lokalnej polityki społecznej, w tym w zakresie realizacji usług 

reintegracji społecznej i zawodowej. 
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Rekomendacje: 

Przydatne byłyby bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące metodologii prowadzenia analiz 

i diagnoz, w szczególności dla mniejszych gmin, które nie mają doświadczenia w tym 

zakresie. Warto też opisać, w jaki sposób można analizować lokalne zasoby wykraczając poza 

zasoby gminy (np. zasoby przedsiębiorców czy organizacji obywatelskich). 

 

- Zadanie nr 4: Przygotowanie scenariusza oddziaływania na Interesariuszy Wewnętrznych i 

Zewnętrznych MLW, uznanymi jako grupy: „Neutralna” oraz „Przeciwnicy”, dla aktywnego 

włączenia się ich w proces rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców 

Gminy.  

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

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

Lokalnej.  

- Zadanie nr 6: Określenie dla Wójta ryzyk wynikających z nie włączenia się określonych 

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

niezbędnych dla procesu budowania klimatu współpracy lokalnej.  

 

Realizacja: 

Zadania zostały zrealizowane 

 

Sposób realizacji: 

Zadanie 4 – strategia oddziaływania została opracowana w ramach prac grupy roboczej 

działającej przy ZSL 
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Zadanie 5 – w trakcie całej realizacji Pilotażu trwały działania zmierzające do nakłonienia jak 

najszerszej grupy podmiotów do zaangażowania się w spotkania ZSL.  

Rozpoczęcia działań określonych w ramach opracowanej strategii oddziaływania rozpocznę 

się po zakończeniu realizacji Pilotażu, w trakcie kolejnego etapu wdrażania MLW. 

Zadnie 6- spis ryzyk został opracowany w ramach prac grup roboczej działającej przy ZSL i 

zawarty w „Raporcie otwarcia”. 

 

Przydatność: 

Wytyczna mało przydatna. Należy zauważyć, że katalog zadań (zad. 1 oraz zad. 4 do 6) 

przypisanych w treści „Wytycznych…” do kompetencji Zespołu Synergii Lokalnej, sugeruje, że 

Zespół powinien zajmować się w znacznej mierze sam sobą – poszerzaniem własnego składu. 

Zakres zadań merytorycznych Zespołu (zad. 2 i 3) jest bardzo wąski i stanowi jedynie element 

wstępny budowania Partnerstwa.  

 

Rekomendacje: 

Należałby poszerzyć istotnie zakres zadań merytorycznych ZSL, w szczególności o np. bieżące 

koordynowanie działań Partnerów związanych z realizacją usług reintegracji społeczno-

zawodowej, opiniowanie lokalnej polityki społecznej w zakresie realizacji usług reintegracji 

społeczno-zawodowej, itp. 

 

Wytyczna 9: Przygotowanie przez Zespół Synergii Lokalnej MLW w Gminie wstępnej wersji 

dokumentu pt.: PAKT NA RZECZ MLW 

 

Realizacja:  

Wytyczna została zastosowana. 



S t r o n a  | 19 

 

 
Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

 

Sposób realizacji:  

Została opracowana treść Paktu na rzecz MLW wraz ze szczegółowym regulaminem 

Partnerstwa stanowiącym załącznik do Paktu. 

 

Przydatność: 

Wytyczna przydatna. 

 

Rekomendacje: 

Brak.  

 

Wytyczna 10: Przygotowanie przez Zespół Synergii Lokalnej MLW wariantów utworzenia 

podmiotu zatrudnienia socjalnego w Gminie 

Wytyczna 11: Prezentacja wyników analizy Zespołu Synergii Lokalnej MLW- wybór 

podmiotu zatrudnienia socjalnego 

Wytyczna 12: Utworzenie (odtworzenie) podmiotu zatrudnienia socjalnego 

 

Realizacja:  

Wytyczne nie zostały zastosowane. Szczegółowy opis poniżej, w pkt. d. 

Ze względu na funkcjonowanie w Poznaniu z chwilą przystąpienia do Pilotażu czterech 

centrów integracji społecznej i jednego klubu integracji społecznej przyjęto założenie ze 

produktem pilotażu w miejsce utworzenia podmiotu zatrudnienia socjalnego będzie 

stworzenie warunków dla stabilnego i efektywnego funkcjonowania już istniejących 

podmiotów. Koncepcja ta w toku prac ZSL wykrystalizowała się do idei społecznego 

opracowania gminnego Programu na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i 

zawodowej. Zapisy tego Programu miały określać mechanizm zapewniający działającym na 
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terenie miasta podmiotom zatrudnienia socjalnego warunki dla prawidłowego 

funkcjonowania i realizacji celów statutowych. 

W trakcie realizacji pilotażu opracowana zostało i poddana konsultacjom społecznym 

robocza wersja Programu. Opracowanie jego ostatecznej wersji, a następnie przyjęcie do 

realizacji i wdrożenia zostało określone jako podstawowy cel Partnerów w Pakcie na rzecz 

Modelu Lokalnej Współpracy. 

 



 
 

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

 

Interesariusze MLW  

Czy zostały osiągnięte cel główny i cele szczegółowe, jak przebiegł proces kodowania, tj. 

pozycja „wyjściowa” oraz pozycja „końcowa” – ostateczny układ Interesariuszy MLW 

przystępujących do paktu. 

 

Zgodnie z opisem w dokumencie „Model Lokalnej Współpracy oraz Regionalne Platformy 

Współpracy w obszarze lokalnych usług reintegracji społecznej i zawodowej” tworzenie 

„Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW” jest czynnością pierwszoplanową podczas 

korzystania ze wskazań Modelu MLW, dzięki której kolejne etapy wdrażania Modelu będą 

znacznie łatwiejsze i bardziej czytelne. 

Podstawowe zadania związane z przygotowaniem Katalogu w Gminie powinny obejmować: 

A. opracowanie w Gminie katalogu interesariuszy,  

B. kodowanie Interesariuszy dla określenia ich roli i siły oddziaływania na wdrażanie 

Modelu MLW,  

C. określenie ryzyka związanego z ujęciem w katalogu określonych interesariuszy.  

Realizacja tych trzech etapów podczas wdrażania Pilotażu MLW na terenie Poznania została 

szczegółowo opisana w opracowanym w ramach Pilotażu dokumencie „Raport otwarcia”  

W pierwszym etapie (pkt A) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował wstępną listę 

interesariuszy obejmującą 12 pozycji. Wśród nich znalazły się zarówno podmioty publiczne 

jaki organizacje pozarządowe i podmioty prywatne (podmioty ekonomii społecznej i związek 

organizacji pracodawców). 

W kolejnym etapie (pkt B) wstępnie zidentyfikowana lista interesariuszy została poszerzona 

o kolejne podmioty oraz przeprowadzone zostało kodowanie poszczególnych pozycji. Celem 

kodowania był podział zidentyfikowanych interesariuszy na trzy rozłączne klasy: 

1. Grupę zwolenników (kod „zwolennik MLW”),  



S t r o n a  | 22 

 

 
Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

2. Grupę obserwatorów (kod „neutralny MLW”),  

3. Grupę przeciwników (kod „przeciwnik MLW”). 

Wykorzystany w celu przeprowadzenie kodowania system miar został oparty o narzędzie 

wskazane w wytycznych do wdrażanego modelu. przy czym, na potrzeby Katalogu dla miasta 

Poznania, system ten został zmodyfikowany z uwzględnieniem specyfiki lokalnej. 

Spośród dwóch zaproponowanych w wytycznych wyznaczników kodów MLW wyznacznik 

pierwszy - „zainteresowanie problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

poprzez zatrudnienie socjalne”, został podzielony na dwa osobne wyznaczniki: 

a. „stopień zainteresowania problematyką przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

poprzez zatrudnienie socjalne i ekonomię społeczną”, 

b. „stopień gotowość do podjęcia międzyinstytucjonalnej współpracy z wykorzystaniem 

metodologii MLW”. 

Kodując interesariuszy według drugiego z zaproponowanych w wytycznych wyznaczników, tj. 

„siły oddziaływania na rozwój zatrudnienia socjalnego” poddano niezależnej ocenie zarówno 

aktualną jak i potencjalną siłę oddziaływania. Przy czym przez przypisane danemu 

podmiotowi wysokiej potencjalnej siły oddziaływania przy jednoczesnej niskiej sile aktualnej 

oznaczało, że mógłby on, w przypadku akceptacji założeń MLW oraz z wykorzystaniem 

opracowanych w ramach Pilotażu narzędzi, w sposób znaczący zwiększyć siłę swojego 

oddziaływania na funkcjonowanie usług z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej na 

terenie miasta. Ponadto zaproponowano aby zarówno potencjalną, jak i aktualną siłę 

oddziaływania, mierzyć niezależnie w pięciu kluczowych obszarach, w których przejawia się 

siła oddziaływania danego podmiotu na rozwój zatrudnienia socjalnego i ekonomii 

społecznej: 

a. obszar pierwszy - bezpośrednia realizacja działań w zakresie reintegracji 

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

(dotacje, zlecanie zadań) 

c. obszar trzeci - bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami programów 

dający możliwość właściwego adresowania prowadzonych usług 

d. obszar czwarty - bezpośredni kontakt z potencjalnymi interesariuszami dający 

szansę oddziaływania na potencjał integracyjny środowiska 

e. obszar piąty - bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzje polityczne 

i strategiczne (w tym kształt lokalnych programów i strategii oraz regulacji 

prawnych). 

Ostatecznym rezultatem przeprowadzonego kodowania było opracowanie następującego 

kształtu Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW: 

 

Lp 

Instytucja / organizacja 

Kategoria MLW 

Wskaźnik 1 
Wskaźnik 
2 

Wskaźniki 
3 Stan  

aktualny 
Stan 
potencjalny 

1 
Urząd Miasta Poznania – Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych  

Znaczący  Znaczący Neutralny Zwolennik 

2 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu 

Bardzo 
znaczący 

Bardzo 
znaczący 

Zwolennik Zwolennik 

3 
Powiatowy Urząd Pracy w 
Poznaniu 

Znaczący 
Bardzo 
znaczący 

Neutralny Zwolennik 

4 
Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. 
H.Ch. Kofoeda 

Znaczący 
Bardzo 
znaczący 

Neutralny Zwolennik 

5 
Fundacja Pomocy Wzajemnej 
„Barka” 

Bardzo 
znaczący 

Bardzo 
znaczący 

Neutralny Zwolennik 
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6 
Stowarzyszenie Pogotowie 
Społeczne 

Bardzo 
znaczący 

Bardzo 
znaczący 

Zwolennik Neutralny 

7 Stowarzyszenie ETAP Znaczący 
Bardzo 
znaczący 

Neutralny Przeciwnik 

8 Stowarzyszenie Na Tak 
Mało 
znaczący 

Bardzo 
znaczący 

Przeciwnik Zwolennik 

9 
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym 

Mało 
znaczący 

Bardzo 
znaczący 

Przeciwnik Przeciwnik 

10 
Towarzystwo Osób Niesłyszących 
„TON” 

Mało 
znaczący 

Bardzo 
znaczący 

Neutralny Neutralny 

11 
Stowarzyszenie na rzecz 
Spółdzielni Socjalnych 

Znaczący 
Bardzo 
znaczący 

Neutralny Zwolennik 

12 
Spółdzielnia Socjalna 
„Poznanianka” 

Mało 
znaczący 

Znaczący Zwolennik Zwolennik 

13 
Spółdzielnia Socjalna „Open 
Technologies 

Mało 
znaczący 

Znaczący Zwolennik Neutralny 

14 
Wielkopolski Związek 
Pracodawców LEWIATAN 

Mało 
znaczący 

Bardzo 
znaczący 

Neutralny Zwolennik 

15 Ingeus Sp. z o.o. 
Mało 
znaczący 

Znaczący Przeciwnik Neutralny 

16 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej 

Znaczący 
Bardzo 
znaczący 

Zwolennik Zwolennik 

17 Spółki Miejskie 
Mało 
znaczący 

Znaczący Przeciwnik Przeciwnik 

18 Spółdzielnie socjalne 
Mało 
znaczący 

Bardzo 
znaczący 

Neutralny Przeciwnik 

 

Powyższa lista była podstawą dla opracowania w ramach pilotażu dokumentu „Strategia 

oddziaływania na negatywnych i neutralnych interesariuszy MLW” (pkt C). Wynikające z tego 
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dokumentu zalecenia dotyczące prowadzenia działań mających na celu włączenie kolejnych 

podmiotów w prace Zespołu Synergii Lokalnej, staną się przedmiotem dyskusji na pierwszym 

spotkaniu ZSL po zakończeniu realizacji Pilotażu, i – o ile spotkają się z pozytywnym 

odbiorem Partnerów – zostaną wdrożone w kolejnych etapach prac Partnerstwa. 

Ostatecznie do zawiązanego o w efekcie realizacji Pilotażu partnerstwa lokalnego przystąpiło 

10 spośród 18 zidentyfikowanych w katalogu interesariuszy, w tym jeden (Stowarzyszenie 

ETAP) któremu przypisany został kod MLW – neutralny/przeciwnik. Ponadto do partnerstwa 

przystąpiły dodatkowo dwa podmioty, które nie zostały wcześniej ujęte w katalogu 

interesariuszy: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Stowarzyszenie Program 

Wsparcia Zadłużonych. 

 

Wybór wariantu tworzenia (odtworzenia) CIS i KIS  

Jakie warianty (z funkcjonujących modeli w kraju) zostały wybrane i dlaczego? 

Ze względu na odmienność sytuacji wyjściowej ten punkt pilotażu nie był realizowany. W 

Poznaniu funkcjonują 4 Centra Integracji Społecznej, 2 Kluby Integracji Społecznej, 

zarejestrowanych jest 28 spółdzielni socjalnych, działają przedsiębiorstwa społeczne 

prowadzone przez organizacje obywatelskie. W związku z tym konieczne było 

przeformułowanie założeń wdrażanego Modelu. W opisie Modelu czytamy, że „Istotą MLW 

jest partnerskie tworzenie warunków do powstawania na terenie każdej Gminy w kraju 

przynajmniej jednego podmiotu zatrudnienia socjalnego, będącym jednym z elementów 

szeroko pojmowanego sektora ekonomii społecznej, gwarantującego rozwój 

przedsiębiorczości społecznej (integracja społeczna, nowe miejsca pracy) wśród lokalnej 

społeczności” (s. 6). W Poznaniu najważniejszą kwestią stało się partnerskie tworzenie 

warunków do funkcjonowania i rozwoju systemu reintegracji społecznej i zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem w oparciu o podmioty zatrudnienia socjalnego, spółdzielnie 
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socjalne i przedsiębiorstwa społeczne. Niemniej, można przeprowadzić analizę, jakie modele 

tworzenia podmiotów zatrudnienia socjalnego zostały zastosowane przy ich powoływaniu w 

przeszłości, jaki ma to wpływ na obecną sytuację i jakie wyzwania stoją wobec tego przed 

powstającym partnerstwem. 

Przy wyodrębnianiu modeli tworzenia podmiotów zatrudnienia socjalnego można brać pod 

uwagę różne kryteria. Poniżej odniesiemy się do modeli zróżnicowanych ze względu na 

podmiot tworzący CIS/KIS, lokalizację i wielkość oraz ze względu na źródła finansowania 

CIS/KIS. 

 

A. Model Centrum Integracji Społecznej 

a) Podmiot tworzący CIS 

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym dopuszcza dwa warianty tworzenia Centrum: może ono 

zostać utworzone przez: 

 jednostkę samorządu terytorialnego w formie:  

 jednostki budżetowej,  

 samorządowego zakładu budżetowego,  

 organizację pozarządową 

 spółdzielnię socjalną osób prawnych. 

W Poznaniu wszystkie cztery Centra są prowadzone przez organizacje obywatelskie. Wiąże 

się to z historią powstania pierwszego z nich – CIS-u powołanego przez Stowarzyszenie 

Szkoła Barki. Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka od 1998 roku realizowała w Poznaniu 

program reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (w tym 

bezdomnych i długotrwale bezrobotnych), odwołując się do doświadczeń duńskiej Szkoły 

Kofoeda, działającej od 1928 r. w Kopenhadze. Utworzona przez Fundację Szkoła Barki stała 

się pierwowzorem centrów integracji społecznej i to na bazie właśnie tych rozwiązań została 
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opracowana Ustawa o zatrudnieniu socjalnym. Było zatem oczywiste, że w Poznaniu to 

właśnie organizacja obywatelska będzie prowadziła CIS – jako kontynuacja kilkuletniej 

działalności wyprzedzającej zapisy ustawowe. 

b) Lokalizacja i wielkość 

Specyfiką Poznania jest to, że jako jedyna gmina w Polsce ma na swoim terenie aż cztery CIS-

y. Wiąże się to z wyborem określonej koncepcji rozwiązań instytucjonalnych. Prowadzone 

przez Szkołę Barki Centrum, dzięki dotacjom z Europejskiego Funduszu Społecznego, stało się 

w okresie swojego rozkwitu największym CIS-em w kraju – w latach 2005 -2008 uczestniczyło 

w zajęciach równocześnie ponad 250 osób. Doświadczenia te jednak pokazały, że tak duży 

podmiot przestaje pełnić dobrze swoją funkcję integracyjną, a to właśnie ona jest 

najważniejsza z punktu widzenia przyjętych celów. Doprowadziło to do zmiany koncepcji i 

wypracowania modelu mniejszego CIS-u, w którym uczestniczy równocześnie co najwyżej 

kilkadziesiąt osób. W związku z tym, że w tak dużym mieście jak Poznań, liczącym pół miliona 

mieszkańców, jeden CIS przeznaczony dla kilkudziesięciu osób nie zaspokaja potrzeb w 

zakresie działań reintegracyjnych, uzasadnione stało się powołanie kilku odrębnych Centrów 

w różnych częściach miasta.  

Koncepcja opracowana przez twórcę Barki, Tomasza Sadowskiego, zakłada, że mały CIS, 

przeznaczony dla 20-30 osób, powinien powstać na terenie każdej dzielnicy dużego miasta. 

Odpowiednikiem tej koncepcji na terenach wiejskich jest tworzenie Centrów w każdej 

gminie, a nie tylko powiecie. Według tego modelu CIS ma charakter bardzo lokalny, 

sąsiedzki, funkcjonuje na terenie, gdzie mieszkańcy się znają. W ramach swojej działalności 

odpłatnej realizuje różnorodne usługi na rzecz mieszkańców, firm i samorządu. Dzięki 

takiemu rozwiązaniu procesy reintegracyjne mają znacznie głębszy charakter i osadzone są w 

małej społeczności. Możliwe jest tutaj uruchomienie oddolnych działań, wyzwolenie 

solidarnego nastawienia mieszkańców do osób dotkniętych problemami, zbudowanie 

rzeczywistej wspólnoty, rozumianej jako przeciwieństwo zatomizowanego społeczeństwa. 

CIS odgrywa w tej koncepcji znacznie poważniejszą rolę - nie tylko współdziała z osobami 
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znajdującymi się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych w procesie ich reintegracji, ale 

również oddziałuje na społeczność lokalną przyczyniając się do jej rewitalizacji. 

W Poznaniu nie udało się wdrożyć tego modelu. Spośród czterech CIS-ów jedynie Centrum 

prowadzone przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne ma swoją lokalną specyfikę, ze 

względu na ścisłe powiązanie z innymi programami Stowarzyszenia skierowanymi do osób 

bezdomnych. Uczestnikami tego CIS-u są w dużej mierze mieszkańcy hostelu prowadzonego 

przez Pogotowie Społeczne i pobliskiego osiedla mieszkań socjalnych. W programach 

pozostałych CIS-ów uczestniczą mieszkańcy z terenu całego miasta, nie można tu mówić o 

terytorialności poszczególnych Centrów. Plusem takiej sytuacji jest możliwość wyboru przez 

kandydatów do CIS podmiotu, w którym chcieliby realizować program zatrudnienia 

socjalnego. Minusem natomiast brak osadzenia CIS-u w tej najbardziej lokalnej społeczności, 

jaką jest społeczność osiedla czy dzielnicy. CIS-y współpracują wprawdzie z podmiotami 

funkcjonującymi w najbliższym otoczeniu (dobrym przykładem jest Partnerstwo na 

Piątkowie), ale brakuje tu „lokalności” rozumianej jako powiązanie lokalizacji CIS z miejscem 

zamieszkania uczestników. 

Próby pełniejszego wdrożenia wspomnianej powyżej koncepcji były podejmowane przy 

powoływaniu kolejnych Centrów. CIS na Piątkowie miał być przeznaczony przede wszystkim 

dla mieszkańców pobliskich osiedli, którzy byli dłużnikami Poznańskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej i którym w dłuższej lub krótszej perspektywie czasowej groziła eksmisja. CIS 

we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową prowadził intensywną kampanię informacyjną 

o możliwości wzięcia udziału w programie zatrudnienia socjalnego oraz otrzymania 

świadczenia integracyjnego. Były organizowane między innymi spotkania z mieszkańcami, ale 

zainteresowanie nimi było bardzo nikłe. W konsekwencji tylko część uczestników CIS-u 

prowadzonego przez Stowarzyszenie Etap mieszka na pobliskich osiedlach, większość 

pochodzi z dalszych części miasta. 

Podobna koncepcja leżała u podstaw powołania CIS-u przez Fundację Barka na ulicy 

Dąbrowskiego w Poznaniu. Centrum to miało być przeznaczone dla mieszkańców Jeżyc i 
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powstało w wyniku spotkań Partnerstwa zawiązywanego w tej dzielnicy. I tutaj przez cały 

okres działalności CIS-u w tej lokalizacji (koniec 2009 r. – początek 2013 r.) udało się 

zachować jego lokalną specyfikę – większość uczestników rzeczywiście była mieszkańcami 

Jeżyc. Jednak konieczność opuszczenia zajmowanego przez Centrum budynku, należącego do 

prywatnego właściciela, który ze względu na okoliczności musiał zmienić jego przeznaczenie, 

spowodowała zmianę charakteru tego podmiotu. CIS został przeniesiony do siedziby 

Fundacji na ulicę Św. Wincentego (Śródka – Zawady) i „otworzył” się na mieszkańców całego 

miasta. 

Reasumując: z pierwotnej koncepcji zakładającej powołanie małego, bardzo lokalnego CIS-u 

w każdej dzielnicy miasta, udało się zrealizować jedynie część – powstały cztery Centra, z 

których dwa są mniejsze (20-40 osób), a dwa większe (70-100 osób). Tylko jedno z nich ma 

bardziej lokalny charakter, pozostałe przyjmują uczestników z różnych części miasta. 

Niewątpliwie czynnikami utrudniającymi realizacje takiej koncepcji są trudności finansowe i 

organizacyjne. Rodzi się pytanie, czy możliwy i potrzebny jest powrót do koncepcji małych 

dzielnicowych CIS-ów. Problem ten powinien zostać podjęty w trakcie opracowywania 

Programu rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej w Poznaniu (rekomendacja). 

 

c) Źródła finansowania 

Ze względu na źródła finansowania można wyróżnić trzy modele CIS-u: 

1) CIS finansowany całkowicie z dotacji, np. środków EFS (model dotacyjny) 

2) CIS finansowany częściowo z dotacji i częściowo wypracowujący środki na swoje 

funkcjonowanie (model mieszany) 

3) CIS w 100% utrzymujący się dzięki wypracowanym przez siebie środkom (model 

samodzielny). 

W Poznaniu wszystkie CIS-y można zaliczyć do typu drugiego. Każdy z nich oferuje produkty i 

usługi, dzięki którym wypracowuje środki, ale równocześnie korzysta z dotacji z Urzędu 

Miasta. Trudno powiedzieć, jaki jest udział wypracowanych środków w ogóle budżetu 
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każdego z CIS-ów (brak danych). W Centrum prowadzonym przez Szkołę Barki procent ten 

systematycznie rośnie: od 5,5% w 2011r. (103 200 zł) do 25% w 2013r. (207 163 zł) Jeżeli 

środki uzyskane dzięki realizacji zlecenia z MOPR w ramach projektu systemowego 

(reintegracja społeczna i zawodowa określonej liczby osób) zaliczymy również do puli 

środków wypracowanych, to procent ten ulegnie podwojeniu. W tym samym okresie udział 

dotacji z Urzędu Miasta wyniósł 8,7% w 2011r. (163 348) i 28% w 2013r. (235 947 zł). Ilość 

środków wypracowanych jest zatem zbliżona do wysokości dotacji z miasta.  

 

Tabela 1. Źródła finansowania Centrum Integracji Społecznej Szkoły Barki 

 Ogółem Gmina 
Własna 

działalność 
Projekt EFS 

Inne 
(darowizny) 

Fundusz 
Pracy 

2011 2 873 121 163 348 103 200 1 601 942 0 1 004 631 

2012 1 145 617 169 398 171 734 201 000 (PAW) 55 326 548 158 

2013 1 369 957 235 947 207 163 190 400 (PAW) 187 814 548 632 

Opracowanie własne 

 

Wszystkie CIS-y są zainteresowane ciągłym rozwojem działań przedsiębiorczych i 

zwiększaniem wpływów z działalności własnej. Dlatego w Programie została zarysowana 

koncepcja konsorcjum tych podmiotów, które zwiększyłoby szanse na pozyskiwanie 

większych zleceń. Jednocześnie przedstawiciele CIS-ów zwracają uwagę, że całkowite oparcie 

funkcjonowania tych podmiotów na wypracowanych przez nie środkach może prowadzić do 

zachwiania ich funkcji reintegracyjnych. Centra mogą w takiej sytuacji zbyt mocno 

koncentrować się na pozyskiwaniu zleceń i, jako uczestnicy gry rynkowej, 

podporządkowywać się całkowicie jej zasadom. Może to prowadzić do różnego typu 

wypaczeń, takich jak na przykład selekcjonowanie kandydatów do CIS pod kątem ich 

przydatności i wydajności w wykonywaniu prac zleconych. Dlatego właśnie poznańskie CIS-y 
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opowiadają się za dywersyfikacją źródeł finansowania i dzieleniem się odpowiedzialnością za 

utrzymanie tych podmiotów z gminą. 

 

B. Model Klubu Integracji Społecznej  

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym w sposób bardzo ogólny opisuje ramy prawe związane z 

tworzeniem i działalnością Klubów Integracji Społecznej. Tym samym kształt organizacyjny 

oraz cele i metody oddziaływania jakie przyjmują poszczególne działające  w kraju KIS-y 

różnią się pomiędzy sobą znacznie bardziej niż ma to miejsce w przypadku CIS-ów. W 

konsekwencji trudno wskazać standardowe modele działalności KIS. Ich różnorodność 

rozciąga się od Klubów będących efemerycznymi programami realizowanymi przez 

organizacje pozarządowe lub OPS-y mającymi na celu uzupełnienie o podstawowe elementy 

aktywizacyjne standardowej działalności poszczególnych podmiotów, aż po Kluby, których 

cele wyraźnie koncentrują się na aktywizacji zawodowej, a intensywność programu i 

stosowane metody oddziaływania wyraźnie upodobniają je do centrów integracji społecznej. 

Jednym z efektów możliwości stosowanie prostszej niż w przypadku CIS formuły działalności 

KIS jest ich zdecydowanie większe upowszechnienie w skali kraju. Na tym tle sytuacja w 

Poznaniu jest odmienna. Na dzień sporządzenia Raportu na terenie miasta działają w pełnym 

zakresie cztery centra integracji społecznej i tylko dwa klubu integracji społecznej. Spośród 

nich jeden prowadzi działalność w ograniczonym zakresie, koncentrując się na wsparciu 

adresowanym do grupy osób z orzeczoną niepełnosprawnością (KIS prowadzony przez 

Stowarzyszenie na Tak), działalność drugiego zaś, w sposób istotny, związana jest z realizacją 

przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie projektu systemowego w ramach priorytetu VII 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

W latach wcześniejszych działalność w formule podobnej do klubów integracji społecznej 

była prowadzona przez środowisko związana z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka w postaci, 

tzw. Szkoły Animacji Społecznej (SAS). Metodyka prowadzenia przez SAS wsparcia 

aktywizacyjnego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym była jednym z 
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przykładowych dobrych praktyk analizowanych w trakcie prac nad opracowaniem koncepcji 

KIS na potrzeby Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Jako taka stanowi dziś wspólny elementy 

doświadczenia większości działających obecnie klubów integracji społecznej. 

Przez pewien czas działalność w formule Klubu Integracji Społecznej prowadzona była 

również przez Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne. KIS ten swoją ofertę kierował głównie 

do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. 

W chwili obecnej na terenie miasta największa liczbą uczestników programu klubu integracji 

społecznej dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Jak już wspomniano wcześniej, 

działalność tego Klubu w sposób istotny związana jest z realizacją przez MOPR projektu 

systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Klub rozpoczął 

działalność w 2009 roku. Związane to było, z jednej strony, z pozyskaniem przez MOPR 

znacznych środków finansowych przeznaczonych na realizację instrumentów aktywnej 

integracji w ramach projektu systemowego, a z drugiej strony, ze zdiagnozowanym w trakcie 

pierwszego roku realizacji projektu brakiem na terenie miasta kompleksowego programu 

reintegracji społecznej i zawodowej do którego MOPR mógłby kierować osoby zagrożone 

wykluczeniem społecznym, które z różnych powodów nie były zainteresowane ofertą 

centrów integracji społecznej. Klub został utworzony w strukturach Zespołu ds. Realizacji 

Projektu Systemowego i w tej formule prowadził działalność do końca 2013 roku, tj. do 

momentu zakończenia przez MOPR realizacji projektu systemowego. Od początku 2014 roku 

działalność Klubu była finansowana ze środków własnych miasta, od początku lipca tego roku 

ponownie (na okres 6 miesięcy) została wpisana do budżetu projektu systemowego 

realizowanego przez MOPR w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Poznaniu i ośrodkami pomocy społecznej działającymi na terenie powiatu poznańskiego. 

Pięć lat działalności Klubu w strukturach MOPR można potraktować jako okres testowania 

rozmaitych modeli funkcjonowania KIS. W niektórych latach działalność KIS koncentrowała 

się na reintegracji społecznej i była adresowana do osób znajdujących się w największym 

oddaleniu od rynku pracy. W innych latach wsparcie oferowane w ramach KIS dotyczyło 
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głównie aktywizacji zawodowej i poza klasycznymi formami wsparcia procesu reintegracji 

społecznej i zawodowej (tj. grupowymi warsztatami psychologicznymi, zajęciami 

integracyjnymi, doradztwem psychologicznym, socjalnym, prawnym i zawodowym) dostępna 

dla uczestników była również oferta kursów zawodowych, pośrednictwa pracy i praktyk 

zawodowych. W pewnym zakresie testowany był również model uzupełnienia standardowej 

działalności KIS, kierowanej do uczestników realizujących postanowienia kontraktu 

socjalnego, usługami środowiskowymi, kierowanymi do szerokiego grona mieszkańców 

miasta.  

Wszystkie te doświadczenia, podobnie jak doświadczenie innych podmiotów prowadzących 

wcześniej na terenie miasta kluby integracji społecznej lub inne, analogiczne, programy, 

stanowią obecnie podstawę dla opracowania koncepcji działalności klubu integracji 

społecznej (klubów integracji społecznej), oraz ich powiązania z innymi formami 

realizowanych na terenie Poznania usług reintegracji społecznej i zawodowej, w 

szczególności centrami integracji społecznej. Koncepcja ta zostanie ujęta w zapisach 

„Programu na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej”. Na ten moment 

kluczowe wydaje się rozstrzygnięcie następujących kwestii: 

1. Do jakich grup odbiorców powinien być adresowany program klubu integracji 

społecznej? 

2. Jaka powinna być skala działalności KIS na terenie miasta? Czy, biorąc pod uwagę 

dostępne zasoby finansowe i instytucjonalne, zdiagnozowane potrzeby mieszkańców, 

otoczenie innych programów reintegracji społecznej i zawodowej oraz opracowywane 

przez partnerstwo standardy działalności, funkcjonować powinien jeden „centralny” KIS, 

czy też sieć mniejszych, lokalnych Klubów różnicujących swoją ofertę ze względu na 

potrzeby społeczności, w których przyjdzie im funkcjonować?  

3. Czy ze względu na efektywność prowadzonego wsparcia optymalnym jest pozostawienie 

prowadzenia KIS w gestii MOPR czy też zadanie to powinno się raczej przekazać do 

realizacji organizacjom pozarządowym działającym w partnerstwie z MOPR? 
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Wnioski 

Wybór opisanych powyżej modeli CIS i KIS niesie za sobą określone konsekwencje i wyzwania 

dla powstającego Partnerstwa. Wydaje się, że przynajmniej obecnie sytuacja finansowa KIS 

jest stabilna. Zadaniem Partnerstwa jest, z jednej strony, utrzymanie tej sytuacji i wspieranie 

idei trwałego wpisania Klubu w zakres działań finansowanych przez miasto, a z drugiej 

strony, opracowanie i wdrożenie spójnej koncepcji organizacji i funkcjonowania działalności 

klubu lub klubów uwzględniającej całą, opracowywaną architekturę systemu realizacji usług 

reintegracji społecznej i zawodowej na terenie miasta. 

W przypadku CIS-ów sytuacja jest bardziej skomplikowana i złożona. Z jednej strony, należy 

dążyć do utrzymania dotacji z miasta na obecnym lub wyższym poziomie, co wiąże się z 

prowadzeniem działań informacyjnych, skierowanych w szczególności do Rady Miasta i 

władz samorządowych. Z drugiej zaś, dużym wyzwaniem dla Partnerstwa jest poszerzanie 

rynku zleceń dla CIS-ów w oparciu o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i spółkami 

miejskimi. 

 

Pakt na rzecz MLW  

W jakiej formule (pisemna, czy ustna) został zawarty, oraz jaki jest jego zakres, tj. czy 

precyzyjne określanie ról i funkcji, czy rodzaj deklaracji i woli. 

 

Końcowym efektem realizacji na terenie Poznania Pilotażu MLW było zawiązanie 

partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej. 

Partnerstwo powstało na podstawie zawartego w dniu 21 sierpnia 2014 roku przez 12 

podmiotów (interesariuszy MLW) Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy w Poznaniu. 

Sygnatariuszami Paktu na terenie Poznania są: 

1. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Miasta Poznania, 
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2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, 

4. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, 

5. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, 

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

7. Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”, 

8. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, 

9. Stowarzyszenie ETAP, 

10. Wielkopolski Związek Pracodawców  LEWIATAN, 

11. Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych, 

12. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.  

Pakt został przygotowany w formie pisemnej i stanowi wzajemne zobowiązanie wszystkich 

jego sygnatariuszy do współdziałania w podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw na rzecz 

rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej na terenie Poznania, w szczególności do 

wspólnego opracowania, a następnie realizacji zapisów „Programu na rzecz rozwoju usług 

reintegracji społecznej i zawodowej w Poznaniu”. 

Treść paktu określa zarówno zobowiązania stron jak i zbiór podstawowych wartości, na 

których opierać się będzie partnerska współpraca. Szczegółowe zasady organizacji 

partnerstwa zostały opracowane w treści regulaminu partnerstwa stanowiącego załącznik do 

Paktu. Szczególnie warte podkreślenia elementy regulaminu, a tym samym wewnętrznej 

organizacji partnerstwa, to: 

1. Rozróżnienie członków zwyczajnych i członków wspierających. Członkami zwyczajnymi, 

dysponującymi prawem głosu przy wszystkich podejmowanych przez Partnerstwa decyzjach, 

mogą być podmioty, których funkcjonowanie ma bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój 
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usług reintegracji społecznej i zawodowej na terenie Poznania. W szczególności są to: 

instytucje pomocy i integracji społecznej, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii 

społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. 

Członkami wspierającymi mogą być wszystkie osoby fizyczne zainteresowane działaniami 

Partnerstwa. 

Rozwiązanie to umożliwia szeroką reprezentację w działaniach partnerskich całego 

środowiska instytucji i osób zaangażowanych w działania skierowane na przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu mieszkańców miasta. Jednocześnie podkreśla ono istotne 

znaczenie podmiotów prawnych (instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i 

podmiotów prywatnych) w realizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej. 

2. Kierowanie pracami partnerstwa zostało zorganizowane na zasadach prezydencji. Co 6 

miesięcy następować będzie zmiana Lidera partnerstwa, do którego zadań będzie należało 

m.in.: organizowanie spotkań ZSL,  prowadzenie sekretariatu Partnerstwa, sporządzanie i 

upowszechnienie wśród Partnerów oraz członków ZSL raportu z wdrażania „Programu na 

rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej w Poznaniu” w danym roku.  

Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie jak najwyższego możliwego zaangażowanie 

wszystkich podmiotów w prace partnerstwa. Jednocześnie podkreśla ono równoważność 

wszystkich partnerów, oraz gwarantuje, że działania partnerstwa nie będą planowane i 

realizowane z uwzględnieniem potrzeb jednej tylko instytucji (lub jednego typu instytucji). 

Partnerstwo, poza dokumentem powołującym je do istnienia i określającym cele działalności 

(Pakt na rzecz MLW) oraz dokumentem określającym zasady jego funkcjonowania 

(Regulamin partnerstwa) dysponuje również dokumentem Programowym (Program na rzecz 

rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej) stanowiącym swoistą mapę drogową dla 

podejmowanej w kolejnych latach działalności. Dzięki określeniu w Programie celów 

merytorycznych funkcjonowania partnerstwa, określenia priorytetów prowadzonej 

działalności, wskazaniu podmiotów odpowiedzialnych oraz przypisaniu do poszczególnych 
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planowanych działań wskaźników osiągniętych rezultatów, zwiększa się szansa na to, że 

partnerstwo stanie się istotnym i aktywnym aktorem oddziaływującym na kształt oraz jakość 

prowadzonych na terenie gminy działań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu 

społecznemu, a zarazem ważnym partnerem dla władz gminy w kształtowaniu i realizacji 

lokalnej polityki społecznej. 

 

Ryzyko nie przystąpienia określonych instytucji do paktu 

Czego będzie brakowało przy organizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej. 

 

Na dzień zawarcia Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy partnerstwo liczyło 12 

członków. Wśród nich znalazły się zarówno podmioty publiczne (Wydział Zdrowia i Spraw 

Społecznych, PUP, MOPR) jak i podmioty niepubliczne (spółdzielnia socjalna, związek 

pracodawców, instytucje tworzące CIS i KIS, organizacje wspierające podmioty ekonomii 

społecznej, podmioty prowadzące wyspecjalizowane programy kierowane do określonych 

grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – osób niepełnosprawnych, osób 

zadłużonych, osób bezdomnych).  

Istotne, z punktu widzenia efektywności działań podejmowanych przez partnerstwo, jest 

uzupełnienie jego składu o szerszą reprezentację podmiotów z następujących sektorów: 

1. Organizacje prowadzące lub planujące prowadzenie programów reintegracji społecznej i 

zawodowej kierowanych do osób niepełnosprawnych. 

2. Podmioty ekonomii społecznej – w szczególności działające i powstające spółdzielnie 

socjalne osób fizycznych. 

3. Reprezentanci lokalnego biznesu – przedsiębiorcy i pracodawcy zainteresowani 

podjęciem współpracy z CIS w zakresie zlecania zadań i zatrudniania absolwentów programu. 

Niezwykle cenny byłby udział przedsiębiorców, którzy w zaangażowaniu we współrealizację 
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lub wspieranie programów reintegracji społecznej i zawodowej dostrzegliby składnik swojej 

misji społecznej realizowanej w ramach wewnętrznej strategii CSR. 

4. Przedstawiciele podmiotów publicznych dysponujących możliwościami zlecania CIS i 

innym podmiotom ekonomii społecznej realizacji zadań finansowanych ze środków 

publicznych (w tym usług publicznych /usług interesu ogólnego/, usług użyteczności 

publicznej). W tym miejscu istotne jest zwrócenie uwagi, że przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu przez instytucje publiczne nie może być jedynie zadaniem podmiotów 

statutowo do tego zadania przypisanych (jak MOPR lub PUP). Rozpatrywanie wpływu 

podejmowanych działań na stan wykluczenia społecznego mieszańców powinien być 

elementem branym pod uwagę przy podejmowaniu wszelkiej działalności przez lokalne 

instytucje i władze publiczne. 

Istotny byłby również udział w pracach partnerstwa (Zespołu Synergii Lokalnej) 

reprezentantów władz gminy, np. Prezydenta lub zastępców Prezydenta miasta oraz 

przedstawicieli Rady Miasta. Brak włączenia osób odpowiedzialnych za podejmowanie 

decyzji na szczeblu lokalnym w działania partnerstwa może skutkować ograniczeniem 

możliwości oddziaływania na realny kształt lokalnej polityki społecznej, w tym formę i skalę 

realizowanych na terenie miasta programów reintegracji społecznej i zawodowej. 
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Część druga -  Procedury kompetencji i zasady współpracy w MLW 

Podział instytucji z uwagi na kompetencje w Modelu MLW 

Podział na instytucje inicjujące MLW, instytucje tworzące KIS oraz instytucje partnerskie. 

Doświadczenia związane z wdrażanie Modelu Lokalnej Współpracy na terenie Poznania w 

ramach Pilotażu MLW pozwalają dokonać podziału zaangażowanych instytucji z uwagi na ich 

kompetencje (pełnione role) w Modelu. Wyszczególnić należy: 

a) Instytucje inicjujące MLW 

b) Instytucje bezpośrednio realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (w tym 

instytucje tworzące CIS i KIS) 

c) Instytucje partnerskie, nie realizujące bezpośrednio usług reintegracyjnych ale 

oddziaływujące na ich realizację poprzez: 

 finansowanie usług w formie dotacji, zlecania zadań w trybie pożytku 

publicznego lub zamówień publicznych,  

 bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami programów dający 

możliwość właściwego adresowania prowadzonych usług, 

 bezpośredni kontakt z potencjalnymi interesariuszami dający szansę 

oddziaływania na potencjał integracyjny środowiska, 

 bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzje polityczne i strategiczne (w tym 

kształt lokalnych polityk publicznych). 

 

Procedury kompetencji instytucji 

Procedury inicjowania MLW  

Zgodnie z wytycznymi opracowanymi w Modelu Lokalnej Współpracy zainicjowanie 

działań zmierzających do wdrożenia Modelu na terenie gminy powinno być przypisane 

do kompetencji władz gminy, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta. W przypadku Pilotażu 
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MLW realizowanego na terenie Poznania, proces wdrażania MLW został zainicjowany 

przez Prezydenta miasta poprzez wydanie zarządzenia wskazującego Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie w Poznaniu, jako wstępnego instytucjonalnego koordynatora MLW. 

Na podstawie doświadczeń z realizacji Pilotażu, ale również z realizacji innych partnerstw 

lokalnych na terenie całego kraju (w tym doświadczeń jednego z partnerów 

poznańskiego MLW – Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”) wynika, że sztywne 

przypisanie inicjatywy wdrażania Modelu do kompetencji władz gminy nie jest 

rozwiązaniem optymalnym. W wielu przypadkach, inicjatywa podjęcia działań 

zmierzających do utworzenia partnerstwa wychodzi od jednego z partnerów 

społecznych, lub też jest wspólną inicjatywą środowiskową.  

Na potrzeby MLW, należałoby określić, że instytucją inicjującą może być dowolny 

podmiot (lub grupa podmiotów) działający na terenie gminy w obszarze realizacji lub 

wspierania realizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej, posiadający odpowiedni 

potencjał instytucjonalny oraz cieszący się zaufaniem w środowisku lokalnym. Istotne 

jest, aby w każdym przypadku, inicjatywa rozpoczęcia prac nad wdrożeniem MLW była 

od początku konsultowana z władzami gminy oraz podmiotami tworzącymi, lub 

mogącymi tworzyć podmioty zatrudnienia socjalnego. 

Z doświadczeń realizacji poznańskiego Pilotażu MLW wynika, że pierwszym elementem 

wdrażania MLW powinno być przeprowadzenie przez podmiot (podmioty) inicjujący 

szerokich konsultacji środowiskowych (Procedura 1 – konsultacje środowiskowe). 

Efektem przeprowadzonych konsultacji powinno być obniżenia poziomu nieufności, jaki 

może wśród potencjalnych partnerów wzbudzić inicjatywna budowania partnerstwa 

zgłoszona przez jeden z aktywnych lokalnie podmiotów. Siłą rzeczy podmiot taki jest 

zawsze uwikłany w sieć wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi aktorami lokalnymi 

będącymi niejednokrotnie konkurentami w staraniach o pozyskanie zasobów 

niezbędnych dla realizacji celów organizacji. Innym efektem przeprowadzenia konsultacji, 

może być poszerzenie grupy podmiotów inicjujących MLW na ternie gminy. 
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Produktem przeprowadzonych konsultacji powinno być opracowanie wstępnej listy 

interesariuszy (Procedura 2 – opracowanie wstępnej listy interesariuszy), oraz 

skierowanie do nich działań w ramach akcji informacyjno-promocyjnej na temat MLW 

oraz planów związanych z jego wdrażaniem na terenie gminy (Procedura 3 – działania 

informacyjno-promocyjne). Akcja taka powinna poprzedzać, ale też pozostawać w 

bezpośrednim związku z przekazaniem zaproszenia do udziału w pracach Zespołu 

Synergii Lokalnej (Procedura 4 – powołanie ZSL). Z zaproponowanych w Wytycznych 

wariantów powołania ZSL odrzucony powinien być wariant administracyjny, jako nie 

gwarantujący odpowiedniego poziomu partycypacji społecznej. Z zasady stosowany 

powinien być wariant obywatelski.  

Przez „powołanie” ZSL w poznańskim Pilotażu rozumiano fakt przybycia na pierwsze 

zorganizowane spotkanie reprezentantów zaproszonych podmiotów, które wyraziły 

nieformalnie, zainteresowanie przystąpieniem do prac Zespołu. W kolejnych spotkaniach 

zespołu (ze średnią częstotliwością raz w miesiącu) brali udział przedstawiciele 

poszczególnych interesariuszy. Zaangażowanie osób biorących udział w spotkaniach 

miało charakter społeczny, natomiast MOPR ze środków Pilotażu opłacał pracę, tzw. 

„grupy roboczej” – zespołu ekspertów rekomendowanych do tej roli przez członków ZSL, 

opracowujących poszczególne elementy i realizujących zadanie niezbędnie dla wdrożenia 

Modelu i zawiązania partnerstwa (Procedura 5 – realizacja zadań ZSL). Członkowie grupy 

roboczej zmieniali się w zależności od kompetencji niezbędnych dla realizacji 

poszczególnych zadań. W trakcie 7 miesięcy pracy grupy roboczej opracowane i 

zrealizowane zostały:  

 raport otwarcia obejmujący diagnozę społeczno-demograficzna mieszkańców 

Poznania zagrożonych wykluczeniem społecznym, analizę ekonomiczno-

organizacyjną zasobów Gminy, Katalog Lokalnych interesariuszy oraz opis ryzyk 

związanych z niewłączeniem poszczególnych interesariuszy w działania związane), 
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 wstępna wersja „Programu na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i 

zawodowej w Poznaniu)” – opracowanie i przeprowadzenie konsultacji treści 

programu wśród intresariuszy, 

 „Pakt na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy”, wraz z regulaminem partnerstwa 

lokalnego, 

 strategia oddziaływania na neutralnych i negatywnych interesariuszy, 

 konsultacje z bezpośrednimi odbiorcami usług reintegracji społecznej i zawodowej 

(uczestnikami programu CIS i KIS), 

 spotkanie promocyjno-informacyjne dla pracodawców. 

 Efektem działalności ZSL było przygotowanie i podpisanie przez 12 interesariuszy 

„Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy w Poznaniu” (Procedura 6 – Zawarcie 

Paktu na rzecz MLW). Regulamin stanowiący załącznik do Paktu określa szczegółowo 

cele i zasady funkcjonowania Partnerstwa, w tym zasady monitoringu realizacji 

zadań i osiągania celów w ramach MLW. 

 

Procedury realizacji usług reintegracji społecznej i zawodowej 

Z uwagi na to, że w momencie zainicjowania MLW na terenie Poznania funkcjonowały już 

cztery centra integracji społecznej oraz dwa kluby integracji społecznej, nie opracowano 

procedur MLW w zakresie tworzenia CIS lub KIS. W to miejsce, w treści „Programu na 

rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej”, opracowywane są procedury 

realizacji poszczególnych usług (na moment zakończenia realizacji Pilotażu opracowana 

została robocza wersja Programu i przekazana do konsultacji poszczególnym partnerom).  

Do grupy instytucji bezpośrednio realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej 

oprócz instytucji tworzących CIS i KIS, zaliczano również podmioty ekonomii społecznej 

oraz pozostałe podmioty realizujące zadania reintegracyjne w formach innych niż 
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zatrudnienie socjalne (np. Program Aktywizacja i Integracja lub programy specjalne na 

zlecenia PUP). 

Planowane jest opracowanie 5 następujących procedur: 

 Procedura 7 – Opracowanie i wdrożenie standardu etycznego pracy z osobami 

wykluczonymi społecznie 

 Procedura 8 – Opracowanie i wdrożenie standardów minimalnych oraz 

rekomendowanych przy kontraktowaniu usług podmiotów zatrudnienia 

socjalnego 

 Procedura 9 – Opracowanie i wdrożenie standardów aktywizacji zawodowej w 

centrach integracji społecznej 

 Procedura 10 – Opracowanie i wdrożenie standardów monitorowania losów 

absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego 

 Procedura 11 – Opracowanie i wdrożenie standardów sprawozdawczości 

podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

 

Poszczególne procedury zostały szczegółowo omówione w opisie działań w ramach 

priorytetu II zawartych w roboczej wersji „Programu na rzecz rozwoju usług reintegracji 

społecznej i zawodowej w Poznaniu. 

 

Procedury partnerskiej współpracy 

Instytucje partnerskie zaangażowane we wdrażanie MLW na terenie gminy to wszystkie 

podmioty nie realizujące bezpośrednio usług reintegracyjnych ale oddziaływujące na ich 

realizację poprzez: 

 finansowanie usług w formie dotacji, zlecania zadań w trybie pożytku 

publicznego lub zamówień publicznych,  

 bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami programów dający możliwość 

właściwego adresowania prowadzonych usług 
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 bezpośredni kontakt z potencjalnymi interesariuszami dający szansę 

oddziaływania na potencjał integracyjny środowiska 

 bezpośredni lub pośredni wpływ na decyzje polityczne i strategiczne (w tym 

kształt lokalnych polityk publicznych) 

W treści „Programu na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej na 

terenie Poznania” opracowywane są procedury związane z podejmowaniem partnerskiej 

współpracy przez poszczególne podmioty zaangażowane we wdrażanie MLW. 

Planowane jest opracowanie 4 następujących procedur: 

 Procedura 12 – diagnozowanie problemu wykluczenia społecznego 

 Procedura 13 – rozwój współpracy podmiotów świadczących usługi reintegracji 

społecznej i zawodowej w zakresie działań przedsiębiorczych 

 Procedura 14 – rozwój współpracy CIS-ów i KIS-ów z instytucjami publicznymi 

(MOPR, Wydział Zdrowia, PUP) 

 Procedura 15 – Rozwój współpracy CIS-ów, spółdzielni socjalnych z podmiotami 

prywatnymi i spółkami miejskimi. 

 

Poszczególne procedury zostały szczegółowo omówione w opisie priorytetów (I, III, IV, i 

V) zawartych w roboczej wersji „Programu na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej 

i zawodowej w Poznaniu. 

 

Zasady współpracy partnerskiej MLW  

Określenie podstawowych zasad które będą przestrzegane podczas wdrażania MLW 

Pakt na rzecz MLW zawarty w Poznaniu określa następujące zasady współpracy partnerskiej: 

1. Zasada dobrowolności: udział w partnerstwie jest dobrowolny, każdy członek może 

w dowolnej chwili przystąpić i wystąpić z partnerstwa; 

2. Zasada dialogu społecznego: konsultacja i dialog organów władzy publicznej z 
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podmiotami samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego, partnerstwo 

uzupełnia działania lokalnych instytucji, ale ich nie zastępuje; 

3. Zasada demokracji: partnerzy dysponują równym głosem, decyzje podejmowane są 

w sposób demokratyczny; 

4. Zasada jawności działań: bieżące informowanie o działalności partnerstwa, jawny 

system komunikacji; 

5. Zasada pomocniczości: partnerstwo podejmuje działania, które przerastają potencjał 

indywidualnych obywateli; 

6. Zasada efektywności: połączenie zasobów i możliwości partnerów zapewnia większą 

skuteczność działania niż działanie pojedynczych obywateli; 

7. Zasada wzajemnego zaufania, poszanowanie i tolerancja: umożliwia/ułatwia 

współpracę, daje poczucie, że realizowane działania są korzystne dla wszystkich; 

8. Zasada oddolności: uwzględnianie w działaniach inicjatyw obywatelskich; 

9. Zasada otwartości: partnerstwo jest otwarte na nowych członków; 

10. Zasada apolityczności: partnerstwo nie jest związane z żadną partią polityczną i nie 

podlega próbom politycznego wykorzystania. 

Partnerstwo powinno znaleźć własną drogę powstania  i rozwoju, każde jest indywidualne - 

ma swoje cele, partnerów i otoczenie, w którym funkcjonuje. Sposób tworzenia partnerstwa 

i jego rozwój jest wypadkową dążeń wszystkich partnerów, specyfiki środowiska lokalnego 

oraz problemów, dla rozwiązania których partnerstwo powstało. Przyjęte, na początku 

działalności, założenia często muszą być weryfikowane na skutek zmieniających się 

warunków otoczenia i pojawienia się problemów odmiennych od  uwzględnionych 

pierwotnie. Partnerstwo zatem nie jest raz na zawsze ustaloną formą działania, jest raczej 

procesem, w którym umiejętność adekwatnego i szybkiego reagowania na zmiany sytuacji 

stanowi o jego realnej sile. 
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Część trzecia – Rekomendacje  

Rekomendacje dotyczące zmian legislacyjnych 

 

I. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym 

W kwietniu 2012 roku został opracowany projekt ustawy zmieniającej ustawę o zatrudnieniu 

socjalnym. Projektowana regulacja ma na celu przede wszystkim: 

  uregulowania zasad stabilnego finansowania Centrów Integracji Społecznej; 

  określenia zasad wpierania przez CIS uczestników po zakończeniu pobytu w Centrum. 

 Zmian o charakterze porządkującym wynikającym z dotychczasowej praktyki działań 

Centrów. 

Główne zmiany zaproponowane w projekcie: 

I. Odnośnie finansowania CIS, przewiduje się, że dotychczasowe zasady finansowania 

Centrum maja zastosowanie do pierwszych 24 miesięcy funkcjonowania. Po tym okresie 

Centrum może starać się akredytację w zakresie usług reintegracji społecznej i 

reintegracji zawodowej. Uzyskanie akredytacji oznacza możliwość stałego finansowania 

ze środków Funduszu Pracy oraz środków jednostki samorządu terytorialnego.   

Koszty świadczeń integracyjnych jak i reintegracji zawodowej finansowane będą do 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia na uczestnika. Kwota ta może zostać 

pomniejszona o kwotę, na jaka samorząd zleca Centrum zadania z zakresu zadań 

własnych. Finansowanie reintegracji społecznej finansowane jest na podstawie kosztów 

z poprzednich dwóch lat.  

Zmiany te zostały określone w art. 1 pkt. 5 i 6 ustawy. 

Ponadto dokonuje się zmian odnoszących się do obligatoryjnego wsparcia przez 

samorząd województwa po uzyskaniu statusu CIS na koszty pierwszorazowe i pierwsze 

trzy miesiące działalności CIS. 
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Zmiany te zostały określone w art. 1 pkt. 3 i 4 ustawy; 

II. Druga kwestia dotyczy przebudowy systemu zatrudnienia wspieranego. Podstawowe 

elementy nowej konstrukcji to: 

 odpowiedzialność Centrum za wsparcie uczestnika do czasu 18 miesięcy po 

zakończeniu uczestnictwa w Centrum, w postaci rzecznictwa, poradnictwa 

zawodowego, psychologicznego i społecznego; 

 monitorowanie losów zawodowych uczestników Centrum 

 poszerzenia możliwości refundacyjnych przy zatrudnieniu uczestnika CIS przez 

pracodawcę. Zamiast dotychczasowego zmniejszającego się poziomu refundacji 

proponuje się refundację w wysokości zasiłku dla bezrobotnych przez okres 12 

– 18 miesięcy przy zobowiązaniu zatrudnienia do co najmniej 24 miesięcy. 

Ponadto wprowadzono możliwość finansowania kosztów opieki nad dzieckiem 

w tym okresie na wniosek Centrum, które opiekuje się byłym uczestnikiem. 

Zmiany te zostały określone w art. 1 pkt. 10 i 11 

III. Ponadto zaproponowano szereg innych zmian wynikających z praktyki: 

 poszerzono katalog uczestników CIS o rolników i domowników (art. 1 pkt. 1) 

 określono, iż status CIS otrzymuje się na okres objęty strategią województwa tj. 

do siedmiu lat, nie krócej jednak niż trzy lata (art. 1 pkt. 2, art. 2) ma to 

skorelować działania programów wojewódzkich z funkcjonowaniem Centrum; 

 wprowadzono zasadę, że określone ustawą obowiązki pracownika socjalnego 

może realizować pracownik socjalny Centrum zatrudniony na podstawie 

umowy o pracę (art. 1 pkt. 7); 

 wprowadzono możliwość finansowania dla uczestników Centrum kosztów 

dojazdu na uczestnictwo w zajęciach (art. 1 pkt. 9); 

 uproszczono procedurę kwalifikowania do uczestnictwa w Centrum po okresie 

próbnym wyłącznie na podstawie decyzji kierownika Centrum (art. 1, pkt. 8).  
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Projekt nie był, jak dotąd, dalej procedowany. Trudno powiedzieć, czy proponowane w nim 

zmiany wejdą w życie. Niemniej niektóre z zawartych w nim propozycji znalazły 

odzwierciedlenie w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu (projekt z dnia 17.07.2014 roku): 

 

PRIORYTET III. Aktywna integracja w społeczności lokalnej 

Działanie III.1 Zwiększenie uczestnictwa w życiu publicznym i zawodowym jednostek i 

rodzin zagrożonych marginalizowaniem społecznym poprzez system aktywnej integracji. 

Punkt 2. Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia socjalnego, umożliwiające stabilne 

finansowanie usług reintegracji społecznej i zawodowej w centrach i klubach integracji 

społecznej, realizujących wymagany standard usług oraz posiadających certyfikat 

(akredytację) ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (lub marszałka 

województwa) poprzez finansowanie:  

a) ze środków Funduszu Pracy, w części dotyczącej reintegracji zawodowej oraz świadczeń 

integracyjnych, oraz motywacyjnej premii integracyjnej, w wysokości uzgodnionej w 

porozumieniu z właściwym powiatowym urzędem pracy na podstawie kosztów reintegracji w 

ostatnich dwóch latach, jednak w kwocie nieprzekraczającej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale za miesiąc na jednego uczestnika.  

b) ze środków budżetów gmin, w części dotyczącej reintegracji społecznej, w wysokości 

uzgodnionej w porozumieniu z właściwym wójtem, burmistrzem lub prezydentem 

właściwego dla uczestnika zgodnie z przepisami pomocy społecznej na podstawie kosztów 

reintegracji społecznej w ostatnich dwóch latach.  

3) Wsparcie usług reintegracji społecznej i zawodowej, w ramach zatrudnienia socjalnego w 

szczególności mogą być finansowane działania, dzięki którym możliwe będzie objęcie 

wsparciem większej liczby osób (uczestników) lub rozszerzenie zakresu wsparcia.  
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4) Wsparcie rozwoju podmiotów otoczenia ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych 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. Rodzaje wsparcia 

zostaną określone przez samorządy województw.  

 

KOMENTARZ I PROPOZYCJE CZLONKÓW ZESPOŁU SYNERGII LOKALNEJ W POZNANIU DO 

ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH ZMIAN PRAWNYCH W ZAKRESIE USTAWY O 

ZATRUDNIENIU SOCJALNYM 

Poniższe komentarze zostały sformułowane przez członków Zespołu Synergii Lokalnej. 

Jednak w związku z tym, że nie wszyscy członkowie przedstawili swoją opinię na ten temat, 

należy traktować je jako materiał roboczy, który zostanie poddany dalszej dyskusji. 

A. KOMENTARZ 

1) Finansowanie zakupu pierwszego wyposażenia i pierwszych 3 miesięcy działalności CIS 

Propozycja dotycząca wprowadzenia zasady obligatoryjnego finansowania przez samorząd 

województwa po uzyskaniu statusu CIS kosztów pierwszego wyposażenia i pierwszych 

trzech miesięcy działalności CIS oceniana jest pozytywnie. Brak obligatoryjności skutkował 

zróżnicowaniem podejścia samorządów w poszczególnych województwach. Wybierano 

jedną z następujących opcji: 

 Odmowa finansowania; 

 Finansowanie kosztów pierwszego wyposażenia (czasami w pełnej kwocie, ale 

najczęściej tylko częściowo) 

 Finansowanie kosztów pierwszego wyposażenia i pierwszych trzech miesięcy 

działalności. 

W konsekwencji możliwości rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego w województwach 

są zróżnicowane, co przyczynia się do nierównej dostępności osób wykluczonych społecznie 



S t r o n a  | 50 

 

 
Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 
 

do tego typu formy wsparcia. Jednak w związku z wątpliwościami przytoczonymi w przypisie 

nr 2, należy rozważyć możliwość dofinansowania wydatków związanych z powoływaniem 

nowych CIS-ów z budżetu państwa. 

Odmienną opinię przedstawił Wydział Przeciwdziałania Uzależnieniom Departamentu 
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w którego gestii jest 
udzielanie przez Marszałka dotacji na pierwsze wyposażenie dla nowo tworzonych CIS-ów 
oraz na pierwsze trzy miesiące działalności CIS. W opinii Wydziału zapis o obligatoryjnym 
wsparciu przez samorząd województwa instytucji tworzącej nowy CIS, po uzyskaniu przez nią 
statusu CIS, budzi wątpliwości. Jest to związane z koniecznością przeznaczenia części środków 
na ww. działanie. Powyższy zapis nie pozostawia jednostkom samorządu terytorialnego 
dowolności w dofinansowywaniu CIS-ów, czy to w zakresie zakupu, czy działalności przez 
okres trzech pierwszych miesięcy. Każde województwo posiada swoje środki pochodzące z 
wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych, które może przeznaczyć 
na działania z zakresu przeciwdziałania problemów uzależnień na swoim terenie, zgodnie z 
realizowanym programem wojewódzkim. Coraz większa z roku na rok liczba tworzonych CIS-
ów powodować może konieczność przeznaczania coraz większych środków na ten cel (taka 
sytuacja jest w woj. wielkopolskim). A należy podkreślić, że wysokość środków w 
poszczególnych województwach jest bardzo zróżnicowana. Nieliczne tylko województwa, 
posiadające wysokie dochody, mogą sobie pozwolić na dofinansowanie wszystkich 
składanych wniosków  o udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz na pierwsze trzy 
miesiące działalności CIS. 

 

2) Finansowanie działalności CIS ze środków Funduszu Pracy (reintegracja zawodowa) i 

budżetu gminy (reintegracja społeczna), po uzyskaniu przez Centrum akredytacji 

Propozycja oceniana pozytywnie, pod warunkiem wprowadzenia ograniczenia poziomu 

dofinansowania do 50% kosztów działalności. Dofinansowanie CIS w 100% może mieć 

negatywne konsekwencje: 

 CIS-y przestaną rozwijać działania przedsiębiorcze, dzięki którym edukacja zawodowa 

uczestników realizowana jest w rzeczywistych warunkach rynkowych. Wykonywanie 

pracy w ramach zlecenia wiąże się z koniecznością podporządkowania wymaganiom 

zleceniodawcy. Uczestnicy CIS muszą wykonywać zadania tak jakby byli pracownikami 

firmy rozliczanej za punktualność i dokładność. Warunki rynkowe zmieniają 

nastawienie do wykonywanej pracy zarówno u instruktorów warsztatów 
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zawodowych, jak i u samych uczestników. Dzięki temu lepiej przygotowują się oni do 

podjęcia pracy na otwartym rynku. 

 Konieczność pokrywania w 100% kosztów działalności CIS-u w zakresie reintegracji 

społecznej przez samorząd gminy może zniechęcić część jst do wspierania pomysłu 

utworzenia takiego podmiotu na swoim terenie. 

 Z kolei propozycja pokrywania kosztów reintegracji zawodowej w 100% z Funduszu 

Pracy może skutkować negatywną opinią Ministerstwa Finansów z racji na skutki dla 

budżetu państwa. 

 Rozwiązanie takie może zmniejszyć także zaangażowanie przedsiębiorców lokalnych 

w działania na rzecz rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego. Pokrycie 

całkowitych kosztów funkcjonowania CIS ze środków publicznych (w formie dotacji 

lub wynagrodzenia za wykonane zlecenie) spowoduje, że nie będzie ono musiało 

starać się o zlecenia od przedsiębiorstw prywatnych, a lokalni przedsiębiorcy nie będą 

musieli angażować się w udzielaniu takich zleceń. Wpłynie to negatywnie na 

kształtowanie poczucia współodpowiedzialności przedsiębiorców za rozwiązywanie 

lokalnych problemów społecznych. 

 

3) Odpowiedzialność Centrum za wsparcie uczestnika do czasu 18 miesięcy po zakończeniu 

uczestnictwa w Centrum, w postaci rzecznictwa, poradnictwa zawodowego, 

psychologicznego i społecznego. 

Propozycja oceniana pozytywnie pod warunkiem, że zostaną zapewnione  środki na 

realizowanie tego zadania. W przypadku, gdyby środki te miały być pozyskiwane przez CIS ze 

źródeł zewnętrznych, np. Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie to powinno mieć 

charakter nieobligatoryjny. 

 

4) Monitorowanie losów zawodowych uczestników Centrum. 
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Propozycja oceniana pozytywnie pod warunkiem wskazania konkretnych narzędzi i metod 

prowadzenia monitoringu w połączeniu ze zmianami prawnymi, które umożliwią 

prowadzenie rzeczywistego monitoringu. Monitoring będzie mógł być prowadzony rzetelnie, 

o ile umożliwi się przepływ informacji pomiędzy takimi instytucjami, jak organizacje 

obywatelskie prowadzące CIS, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, zakład 

ubezpieczeń społecznych. Oparcie tak ważnego zadania jedynie na monitoringu 

telefonicznym wpłynie zdecydowanie negatywnie na jego skuteczność. Absolwenci CIS nie 

muszą mieć telefonu, mogą zmienić numer telefonu, mogą nie udzielić informacji bądź 

udzielić informacji nieprawdziwej. 

 

5) Poszerzenie możliwości refundacyjnych przy zatrudnieniu uczestnika CIS przez 

pracodawcę.  

Propozycja oceniana pozytywnie. Jednak poza zmianami prawnymi konieczne jest 

zwiększenie intensywności działań informacyjnych i promocyjnych wśród pracodawców. 

Może to być jedno z zadań Zespołu Synergii Lokalnej. 

 

6) Poszerzenie katalogu uczestników CIS o rolników i ich domowników. 

Propozycja oceniana pozytywnie. Jest to grupa osób, które do tej pory z przyczyn formalnych 

nie może uczestniczyć w CIS, pomimo tego, że ich sytuacja materialna jest bardzo trudna. 

Uczestnictwo w CIS może wpłynąć pozytywnie na ich nastawienie do zmiany źródła 

utrzymania i podjęcia zatrudnienia. 

 

7) Skorelowanie okresu, na który otrzymuje się status CIS z okresem objętym strategią 

województwa tj. do siedmiu lat, nie krócej jednak niż trzy lata. 

Propozycja oceniana pozytywnie. Jeżeli wprowadzony zostanie zapis o obligatoryjnym 

finansowaniu przez samorząd województwa zakupu pierwszego wyposażenia Centrum i jego 

pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania, wówczas zasadne jest, aby plany powoływania 
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podmiotów zatrudnienia socjalnego znalazły swoje odzwierciedlenie w Strategii 

województwa. Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę, że regulacja ta może skomplikować 

procedurę nadawania statusu CIS – okres posiadania statusu będzie różny w przypadku 

różnych CIS-ów. Należy tutaj podjąć analizę, czy komplikowanie procedury nadawania 

statusu nie wpłynie negatywnie na rozwój podmiotów zatrudnienia socjalnego. 

 

8) Wprowadzenie zasady, że określone ustawą obowiązki pracownika socjalnego może 

realizować pracownik socjalny Centrum zatrudniony na podstawie umowy o pracę. 

Propozycja oceniana pozytywnie. Zapis ten nie ma charakteru obligatoryjnego, a jedynie 

wprowadza możliwość przejęcia pewnych obowiązków pracownika socjalnego OPS przez 

pracownika socjalnego CIS. Każda gmina będzie tu mogła wprowadzić rozwiązania 

dostosowane do lokalnych warunków. Wypracowanie takich rozwiązań jest zadaniem dla 

Zespołu Synergii Lokalnej. 

 

9) Wprowadzenie możliwości finansowania dla uczestników Centrum kosztów dojazdu na 

uczestnictwo w zajęciach. 

Propozycja oceniana pozytywnie pod warunkiem zagwarantowania środków finansowych na 

to zadanie.  

 

10) Uproszczenie procedury kwalifikowania do uczestnictwa w Centrum po okresie próbnym 

wyłącznie na podstawie decyzji kierownika Centrum. 

Propozycja oceniana pozytywnie. 

 

11) KPPUiWS: Wsparcie rozwoju podmiotów otoczenia ekonomii społecznej i spółdzielni 

socjalnych oraz innych przedsiębiorstw społecznych jako formy zatrudnienia 

przejściowego dla osób wychodzących z warsztatów terapii zajęciowej, centrów i klubów 
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integracji społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych tego typu 

placówek. Rodzaje wsparcia zostaną określone przez samorządy województw.  

Propozycja oceniana pozytywnie. Pozwoli to na zwiększenie efektywności zatrudnieniowej 

programów zatrudnienia socjalnego, a podjęcie pracy przez uczestników CIS i KIS jest jednym 

z najważniejszych rezultatów działalności tych podmiotów. 

 

Propozycje własne przedstawicieli Zespołu Synergii Lokalnej: 

1) Należy zmodyfikować zapis Ustawy zawarty w Rozdziale 3 Zasady działalności centrum 

integracji społecznej, Art. 11. Punkt 3: „Pracowników Centrum zatrudnia kierownik 

Centrum, z tym że na jednego pracownika prowadzącego bezpośrednio zajęcia z 

uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż 5 uczestników”.  

Rekomendacja: na jednego pracownika prowadzącego bezpośrednio zajęcia z 

uczestnikami nie powinno przypadać więcej niż 10 uczestników. 

Uzasadnienie: Obecny zapis ustawowy należy zmodyfikować ze względów praktycznych i 

finansowych. Poza instruktorami warsztatów pracownikami bezpośrednio prowadzącymi 

zajęcia z uczestnikami są: psycholog i doradca zawodowy, ewentualnie pracownik 

socjalny. Jeżeli w Centrum funkcjonuje 3 – 5 warsztatów zawodowych, to przy takiej 

obsadzie kadrowej może być w CIS maksymalnie 30 – 40 uczestników. Oznacza to, że na 

jednym warsztacie zawodowym będzie 8 – 10 osób. W przypadku większych CIS-ów, 

liczących 70 – 100 uczestników, liczba pracowników musiałaby być większa, co oznacza 

konieczność utworzenia dodatkowych warsztatów. Wiąże się to z dużymi kosztami 

zatrudnienia pracowników. W przypadku CIS-ów, które same wypracowują środki na 

swoje utrzymanie, jest to barierą nie do przejścia. Przy 100 uczestnikach musiałoby być 

zatrudnionych 20 pracowników prowadzących bezpośrednio zajęcia z uczestnikami. 

Tymczasem praktyka pokazuje, że wystarczy 10 pracowników (psycholog, doradca 

zawodowy, pracownik socjalny + 7 instruktorów). W takim przypadku w jednym 
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warsztacie byłoby 13 – 15 uczestników. Biorąc pod uwagę absencję uczestników, na co 

dzień w zajęciach jednego warsztatu uczestniczyłoby średnio 12 osób. Przy obecnym 

systemie finansowania CIS-ów jest to optymalne rozwiązanie. 

2) Należy zmodyfikować Rozdział 5 Zasady uczestnictwa w centrum integracji społecznej, 

Art. 14 punkt 7: „Świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień 

nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach w Centrum trwającej nie 

dłużej niż 3 dni w miesiącu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej 

dłużej niż 3 dni w miesiącu świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługuje”. 

Rekomendacja: Świadczenie integracyjne ulega zmniejszeniu o 1/20 za każdy dzień 

nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika na zajęciach w Centrum trwającej nie 

dłużej niż 1 dzień w miesiącu. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej 

dłużej niż 1 dzień w miesiącu świadczenie integracyjne za dany miesiąc nie przysługuje. 

Uzasadnienie: Niektórzy uczestnicy wykorzystują istniejący zapis do opuszczania zajęć w 

CIS co miesiąc przez 3 dni. Dezorganizuje to pracę Centrum i wpływa negatywnie na 

proces przygotowania uczestników do podjęcia pracy na otwartym rynku. Uczestnicy 

nabierają negatywnych przyzwyczajeń, które nie będą tolerowane przez pracodawców. 

 

II. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

W ramach innego projektu systemowego pt. „Tworzenie i rozwijanie usług pomocy i 

integracji społecznej”, realizowanego na zlecenie Departamentu Pomocy i Integracji 

Społecznej w MPiPS, została opracowana propozycja rozwiązań prawnych umożliwiających 

uzyskiwanie przez partnerstwa lokalne osobowości prawnej. 

Możemy wyróżnić trzy stopnie formalizowania partnerstwa: 

 Partnerstwo niesformalizowane 

 Partnerstwo quasi-sformalizowane 

 Partnerstwo sformalizowane 
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Partnerstwo opisane w Modelu MLW to partnerstwo quasi-sformalizowane – funkcjonujące 

w oparciu o porozumienie, które w modelu nosi nazwę paktu. Sygnatariusze paktu 

zobowiązują się w nim do podejmowania działań na rzecz realizacji celów określonych przez 

partnerstwo. Pakt zawiera również regulamin, który określa szczegółowe zasady 

funkcjonowania partnerstwa. Jednak partnerstwo nie ma tu osobowości prawnej, co oznacza 

że nie może występować w obrocie prawnym. Jeżeli w przyszłości partnerstwo chciałoby 

taką podmiotowość uzyskać, to nie miałoby możliwości wyboru najbardziej odpowiedniej 

formuły. W ramach wspomnianego powyżej projektu przeprowadzono szczegółową analizę 

dostępnych obecnie dla partnerstw form prawnych, w tym: fundacji, stowarzyszenia, 

związku stowarzyszeń, spółki. Konkluzja jest taka, że żadna z tych form prawnych nie 

odpowiada specyfice wielosektorowego partnerstwa lokalnego. Dlatego zaproponowano 

wprowadzenie nowej formy prawnej – zmodyfikowanego związku stowarzyszeń – do ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt został przekazany do 

Departamentu Pożytku w MPiPS, ale Departament nie ustosunkował się jeszcze do niego. 

W kontekście opracowania i wdrażania Modelu Lokalnej Współpracy warto zastanowić się 

nad możliwością poparcia propozycji rozwiązania prawnego sformułowanego w innym 

projekcie systemowym. 

Główne założenia propozycji rozwiązań prawnych w zakresie partnerstwa lokalnego: 

Zgodnie z projektem partnerstwo lokalne będzie działało w formie związku stowarzyszeń, z 

tym, że: 

1) partnerstwo lokalne może zostać utworzone przez co najmniej dwóch partnerów, z 

których przynajmniej jednym jest gmina, a przynajmniej jednym organizacja 

pozarządowa lub kościelna osoba prawna o której mowa w art. 3 ust. 3; 

2) członkami założycielami partnerstwa lokalnego mogą być także przedsiębiorcy.  

Poza ww. podmiotami, członkami partnerstwa lokalnego będą mogli zostać również inne 

podmioty funkcjonujące na terenie objętym działaniami partnerstwa lokalnego, w 

szczególności: jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, powiatowe i wojewódzkie 
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jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, organy administracji 

rządowej, kościelne osoby prawne, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, przedsiębiorstwa społeczne, oraz spółdzielnie 

socjalne. Ma to zapewnić realizację modelu partnerstwa, jako forum współpracy między 

samorządem, a organizacjami działającymi na jego terenie. 

Partnerzy pragnący powołać partnerstwo lokalne, będą musieli podjąć uchwałę o jego 

powołaniu, uchwalić statut i wybrać zarząd. Partnerstwo lokalne podlega wpisowi do 

Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu. 

Kierując się zasadą autonomiczności partnerów projekt wskazuje najważniejsze i 

obligatoryjne elementy statutu pozostawiając partnerstwu swobodę tworzenia statutu, 

doboru poszczególnych zapisów i ich kształtu. 

Zgodnie z projektem organami partnerstwa lokalnego są walne zebranie partnerów, zarząd 

oraz komisja rewizyjna. Statut może przewidywać tworzenie innych organów. Walne 

zebranie partnerów tworzą wszyscy partnerzy, z których każdy dysponuje 1 głosem. Walne 

zebranie parterów podejmuje decyzje we wszystkich sprawach partnerstwa, w których 

ustawa lub statut nie przewidują właściwości innego organu. Zarząd partnerstwa lokalnego 

jest organem kolegialnym upoważnionym do występowania w imieniu partnerstwa, 

wydawania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych. Skład zarządu winien 

zapewnić realizację zasady wielosektorowości.  

Przyjęcie nowego partnera będzie wymagało podjęcia uchwały przez walne zebranie 

partnerów. Statut może przewidywać dodatkowe wymogi, w szczególności konieczność 

uzyskania rekomendacji partnera lub partnerów, odpowiedni upływ czasu od rejestracji 

podmiotu.  

Partner może wystąpić z partnerstwa lokalnego z zachowaniem 2 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia poprzez oświadczenie woli złożone zarządowi. Statut może określać zasady 

wykluczania partnerów z partnerstwa lokalnego. 
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Zgodnie z projektem majątek partnerstwa lokalnego będzie powstawał ze składek 

członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, zapisów windykacyjnych, nawiązek, dochodów 

z działalności gospodarczej, dochodów z majątku partnerstwa lokalnego oraz z ofiarności 

publicznej, a także wszelkich innych działań i źródeł prawnie dopuszczalnych. Partnerstwo 

lokalne będzie mogło również otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. Natomiast statut może przewidywać pozyskiwanie składek od partnerów na 

działalność partnerstwa. 

Projekt zakłada, iż partnerstwo lokalne jest podmiotem działającym nie dla osiągnięcia zysku. 

Jednakże partnerstwo lokalne będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z 

działalności gospodarczej partnerstwa będzie mógł służyć wyłącznie realizacji działań 

partnerstwa i nie będzie mógł być przeznaczony do podziału pomiędzy członkami 

partnerstwa. Działalność gospodarcza partnerstwa lokalnego będzie mogła być prowadzona 

bezpośrednio przez partnerstwo lokalne lub za pomocą podmiotów powołanych do 

prowadzenia działalności gospodarczej.  

Nadzór nad działalnością partnerstwa lokalnego będzie sprawował, na podstawie kryterium 

zgodności z prawem, wojewoda właściwy ze względu na siedzibę partnerstwa lokalnego.  

W zakresie nieuregulowanym ustawą do partnerstwa lokalnego będą miały zastosowanie 

odpowiednio przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach, z wyłączeniem niektórych 

przepisów.  

 

Z nowelizacją zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą 

wiązały się również zmiany w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 

2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. z 2013 r. poz. 595, z późn.zm.), które mają na celu umożliwienie gminom 

oraz powiatom tworzenie partnerstw lokalnych, na zasadach określonych w przedmiotowym 

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

Rekomendacje dotyczące procedur, kompetencji  i zasad współpracy MLW 

 

Wytyczne Zastosowanie  
w pilotażu 

Przydatność Rekomendacje 

Wytyczna 1: Prezentacja idei Modelu MLW 
oraz działań pilotażowych w Gminie 
 

Wytyczna została zastosowana Wytyczna jest przydatna Należy rekomendować poprzedzenie działań związanych 
z wdrażaniem Modelu intensywną akcją informacyjno-
promocyjną, której efektem powinno być poddanie 
planowanego sposobu wdrażania Modelu możliwe 
szerokim konsultacjom społecznym 

Wytyczna 2: Biblioteczka Gminnego 
Modelu MLW 
 

Wytyczna została zastosowana Przydatność wytycznej 
budzi wątpliwości 

Właściwym wydaje się być opracowanie i udostępnienie 
on-line jednego centralnego zbioru publikacji, który 
mógłby być wykorzystywany na potrzeby wdrażania 
MLW w poszczególnych gminach 

Wytyczna 3: Wyznaczenie „przejściowego” 
koordynatora MLW 
 

Wytyczna została zmodyfikowana: 

Zarządzeniem Prezydenta miasta 
jako „przejściowy” instytucjonalny 
koordynator MLW w miejsce 
proponowanego w „Wytycznych…” 
wydziału urzędu gminy 
koordynującego zadania z zakresu 
gminnej polityki społecznej został 
wyznaczony Miejski Ośrodek 

Realizacja wytycznej w 
zmodyfikowanym kształcie 
była przydatna 

Należałoby poszerzyć katalog podmiotów, które 
mogłyby pełnić rolę przejściowego koordynatora 
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Pomocy Rodzinie w Poznaniu 

Wytyczna 4: Wyznaczenie wykonawcy 
Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 
 

Wytyczna została zastosowana Wytyczna jest przydatna 
Brak 
 

Wytyczna 5: Tworzenie wstępnego 
Katalogu Lokalnych Interesariuszy MLW 
 

Wytyczna została zastosowana Pomimo, że opracowanie 
wstępnego katalogu 
interesariuszy jako punktu 
wyjścia dla działań 
zmierzających do 
budowania partnerstwa 
lokalnego jest niezwykle 
istotne, to szczegółowe 
wskazówki dotyczące jego 
przygotowania są mało 
przydatne 

Opracowując wskazówkę należałoby poprzestać na 
ogólnych podpowiedziach bez próby sztywnego 
„kategoryzowania” potencjalnych interesariuszy 

Wytyczna 6: Kodowanie Katalogu 
Lokalnych Interesariuszy MLW 
 

Wytyczna została zastosowana Przydatność wytycznej jest 
niewielka 

- Należy zmodyfikować narzędzie Kodowania MLW. W 
obecnej wersji wyróżnia się trzy kody MLW: „Zwolennik 
MLW”, „Neutralny MLW” oraz „Przeciwnik MLW”. W 
trakcie ewaluacji pilotażu w Poznaniu stwierdzono, że 
określanie niektórych podmiotów mianem 
„przeciwników” działa bardzo negatywnie na ich 
stosunek do idei budowania partnerstwa i przeszkadza 
w przekonaniu do współpracy. W związku z tym zalecana 
jest bądź zmiana nomenklatury na taką, która nie będzie 
w punkcie wyjścia utrudniała budowę partnerskich 
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relacji, bądź wręcz całkowitą rezygnację z tego 
narzędzia. W trakcie budowania partnerstwa zaprasza 
się do współpracy jak najwięcej potencjalnie 
zainteresowanych danym obszarem podmiotów. Jeżeli 
część podmiotów nie okazuje zainteresowania 
wspólnymi działaniami, wówczas podejmowane są 
dodatkowe rozmowy, w które włączane są władze 
gminy. W środowisku lokalnym podmioty w mniejszym 
lub większym stopniu znają się i współpracują. 
Tworzenie narzędzi kodowania wydaje się w tej sytuacji 
inicjatywą sztuczną, a przez to zbędną. Warto rozważyć 
zasadność jego umieszczania w Modelu.  

 Opracowanie szczegółowej metodologii pomiaru 
wskaźników. 

 Rekomendowanie przeprowadzenia kodowania 
przez niezależny podmiot zewnętrzny. 

Lub 

 Rezygnacja z narzędzia kodującego 

Wytyczna 7: Organizacja pierwszego 
składu reprezentacji Zespołu Synergii 
Lokalnej MLW w Gminie – alokacja w 
strukturach organizacyjnych Gminy 
 

Wytyczna została zastosowana Wytyczna jest przydatna 
choć błędnym wydaje się 
być dopuszczenie wariantu 
administracyjnego 
powoływania pierwszego 
składu ZSL 

Rezygnacja z wariantu administracyjnego 

Wytyczna 8: Realizacja zadań przez Zespół 
Synergii Lokalnej MLW w Gminie  

Zadanie nr 1: Ustalenie ostatecznego 

Zadanie zostało zrealizowane Tak jak w poprzednim 
punkcie 

Tak jak w poprzednim punkcie 
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podziału „Listy Interesariuszy MLW”, 
przygotowanej przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej wg. przyjętego schematu 
kodowania 

 

Wytyczna 8.  

Zadanie nr 2: Przygotowanie dla Wójta 
informacji o korelacji pomiędzy ustawą o 
zatrudnieniu socjalnym a innymi ustawami 

Zadanie zostało zrealizowane 

 

Wytyczna mało przydatna Dokument, o którym mowa w tym zadania nie ma 
charakteru lokalnego i jako taki, w sposób bardziej 
kompletny i z większą efektywnością kosztową powinien 
zostać opracowany na poziomie centralnym 
(ewentualne wojewódzkim) i stanowić jeden z 
elementów centralnej biblioteczki MLW 

Wytyczna 8.  

Zadanie nr 3: Dokonanie niezbędnych analiz 
i diagnoz 

Zadanie zostało zrealizowane 

 

Wytyczna przydatna. 
Rzetelne opracowanie 
wskazanych raportów jest 
warunkiem skutecznego 
prowadzenie lokalnej 
polityki społecznej, w tym w 
zakresie realizacji usług 
reintegracji społecznej i 
zawodowej 

Model powinien zostać uzupełniony o wytyczne w 
zakresie narzędzi analiz i diagnoz, których 
przeprowadzenie jest jednym z zadań ZSL 

W Modelu zawarta została jedynie krótka informacja, że 
do przeprowadzenia diagnozy społeczno-demograficznej 
mieszkańców uznanych za zagrożonych wykluczeniem 
społecznym można wykorzystać corocznie 
przygotowywaną ocenę zasobów pomocy społecznej 
(formularz OZPS w SAC) [Model, s. 20]. 

Przydatne byłyby tu bardziej szczegółowe wskazówki 
dotyczące metodologii prowadzenia analiz i diagnoz, w 
szczególności dla mniejszych gmin, które nie mają 
doświadczenia w tym zakresie. Warto też opisać, w jaki 
sposób można analizować lokalne zasoby wykraczając 
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poza zasoby gminy (np. zasoby przedsiębiorców czy 
organizacji obywatelskich). 
 

Wytyczna 8.  

Zadanie nr 4: Przygotowanie scenariusza 
oddziaływania na Interesariuszy 
Wewnętrznych i Zewnętrznych MLW, 
uznanymi jako grupy: „Neutralna” oraz 
„Przeciwnicy”, 

Zadanie nr 5: Rozpoczęcie prac (negocjacji) 
związanych z nakłonieniem Interesariuszy z 
grupy „Neutralni” oraz „Przeciwnicy” do 
nawiązania współpracy z Zespołem Synergii 
Lokalnej.  

Zadanie nr 6: Określenie dla Wójta ryzyk 
wynikających z nie włączenia się 
określonych Interesariuszy 

Zadania zostały zrealizowane 

 

Wytyczna mało przydatna. 
Należy zauważyć, że katalog 
zadań (zad. 1 oraz zad. 4 do 
6) przypisanych w treści 
„Wytycznych…” do 
kompetencji Zespołu 
Synergii Lokalnej, sugeruje, 
że Zespół powinien 
zajmować się w znacznej 
mierze sam sobą – 
poszerzaniem własnego 
składu. Zakres zadań 
merytorycznych Zespołu 
(zad. 2 i 3) jest bardzo wąski 
i stanowi jedynie element 
wstępny budowania 
Partnerstwa. 

Należałby poszerzyć istotnie zakres zadań 
merytorycznych ZSL, w szczególności o np. bieżące 
koordynowanie działań Partnerów związanych z 
realizacją usług reintegracji społeczno-zawodowej, 
opiniowanie lokalnej polityki społecznej w zakresie 
realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, itp. 
 

Wytyczna 9: Przygotowanie przez Zespół 
Synergii Lokalnej MLW w Gminie wstępnej 
wersji dokumentu pt.: PAKT NA RZECZ 
MLW 
 

Wytyczna została zastosowana Wytyczna przydatna Brak 
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REKOMENDACJA DODATKOWA: Należy dostosować Model do warunków dużego miasta 

Uzasadnienie: 

Wydaje się, że w obecnej wersji Model bardziej odpowiada warunkom małej gminy, a nie dużego miasta. Warto byłoby opracować modele 

wariantowe dla różnych środowisk lokalnych. 

 

 

 

 

Wytyczna 10: Przygotowanie przez Zespół 
Synergii Lokalnej MLW wariantów 
utworzenia podmiotu zatrudnienia 
socjalnego w Gminie 
Wytyczna 11: Prezentacja wyników analizy 
Zespołu Synergii Lokalnej MLW- wybór 
podmiotu zatrudnienia socjalnego 
Wytyczna 12: Utworzenie (odtworzenie) 
podmiotu zatrudnienia socjalnego 
 

Wytyczne nie zostały zastosowane  Ze względu na funkcjonowanie w Poznaniu z chwilą 
przystąpienia do Pilotażu czterech centrów integracji 
społecznej i jednego klubu integracji społecznej przyjęto 
założenie ze produktem pilotażu w miejsce utworzenia 
podmiotu zatrudnienia socjalnego będzie stworzenie 
warunków dla stabilnego i efektywnego funkcjonowania 
już istniejących podmiotów 
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Rekomendacje dotyczące wypracowania MLW 

Rekomendacje wypracowania standardu współpracy lokalnej w zakresie realizacji usług 

reintegracji społeczno-zawodowej w społeczności lokalnej 

 

a. Model Lokalnej Współpracy odnosi się wybiórczo do złożonego zagadnienia partnerskiej 

współpracy na poziomie lokalnym 

 

REKOMENDACJA 1: Poszerzenie zakresu przedmiotowego Modelu o opis działań, które 

Partnerstwo powinno podejmować, aby zapewnić stabilność podmiotom zatrudnienia 

socjalnego. 

REKOMENDACJA 2: Uzupełnienie Modelu o Podręcznik wdrażania MLW. 

 

Uzasadnienie 

Model został opisany według następujących punktów: 

a. Koncepcja Modelu Lokalnej Współpracy 

1.1 Pojęcia wprowadzające do Modelu Lokalnej Współpracy 

1.2 Aktualna sytuacja w zakresie działania podmiotów zatrudnienia socjalnego 

1.3 Cel i istota Modelu Lokalnej Współpracy 

1.4 Podstawowe cechy Modelu Lokalnej Współpracy: terytorialność, procesowy 

charakter, uniwersalizm i otwartość, standaryzacja, partycypacyjny charakter 

b. Interesariusze Modelu MLW 

2.1 Ramowy katalog lokalnych Interesariuszy MLW – element modelu 

2.2 Kody MLW - narzędzie ustalenia katalogu lokalnych interesariuszy Modelu MLW  

2.3 Wykonawca katalogu i kodów MLW  

c. Narzędzia praktycznego wdrażania MLW 

3.1 Zespół Synergii Lokalnej – utworzenie oraz jego funkcja i zadania  

Zadanie nr 1: Ustalenie podziału „Listy Interesariuszy MLW”,  
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Zadanie nr 2: Przygotowanie dla władz Gminy informacji o korelacji pomiędzy 

ustawą o zatrudnieniu socjalnym a innymi ustawami 

Zadanie nr 3: Dokonanie niezbędnych analiz i diagnoz  

Zadanie nr 4: Prowadzenie negocjacji z reprezentantami Interesariuszy 

Wewnętrznymi i Zewnętrznymi MLW, uznanymi jako grupy: „Neutralna” oraz 

„Przeciwnicy”,  

Zadanie nr 5: Określenie dla Wójta ryzyk wynikających z nie włączenia się 

określonych Interesariuszy  

Zadanie nr 6: Prowadzenie monitoringu przebiegu wdrażania Modelu MLW w 

Gminie  

Zadanie nr 7: Reprezentowanie Zespołu Synergii Lokalnej w pracach 

Regionalnych Platform Współpracy na obszarze Powiatu i Województwa  

3.2. Alokacja Zespołu Synergii Lokalnej  

3.3. Gminny Pakt na rzecz MLW – przygotowanie dokumentu i jego istotne elementy  

3.4. Jeden podmiot zatrudnienia socjalnego w Gminie – wybór zgodny z możliwościami i 

potrzebami  

d. Korzyści dla GMINY z wdrożenia Modelu MLW  

 

Według autorów Modelu jego istotą jest „partnerskie tworzenie warunków do powstawania 

oraz stabilnego funkcjonowania już funkcjonującego, na terenie Gminy podmiotu 

zatrudnienia socjalnego, w tym inicjowanie procesu partycypacji instytucjonalnej oraz 

personalno-społecznej, odnoszącej się do liderów miejscowej społeczności” [Model, s. 9]2. 

                                                           
2
 Warto zwrócić uwagę na niejednorodne przedstawianie Modelu: raz „istotą MLW jest partnerskie 

tworzenie warunków do powstawania na terenie każdej Gminy w kraju przynajmniej jednego podmiotu 
zatrudnienia socjalnego” [s. 6], w innym miejscu „istotą jest „partnerskie tworzenie warunków do powstawania 
oraz stabilnego funkcjonowania już funkcjonującego, na terenie Gminy podmiotu zatrudnienia socjalnego [s.9]. 
Te dwa opisy sugerują różniący się zasadniczo zakres przedmiotowy Modelu, co ma wpływ na ocenę jego 
przydatności. Inne działania podejmuje się, aby powołać podmiot zatrudnienia socjalnego, a inne, aby zapewnić 
jego stabilne funkcjonowanie. 
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Model zawiera bardzo enigmatyczną diagnozę sytuacji podmiotów zatrudnienia w Polsce3, 

cel i istotę MLW (określaną różnie w różnych miejscach Modelu), cechy Modelu, jego 

głównych interesariuszy (zakres podmiotowy), trzy narzędzia praktycznego wdrażania MLW i 

opis korzyści z jego wdrożenia. Brakuje tutaj tego, co w zasadzie jest najbardziej interesujące 

dla środowisk, w których powoływane są bądź już funkcjonują podmioty zatrudnienia 

socjalnego – zakresu przedmiotowego, czyli określenia, jakie działania Partnerstwo powinno 

podejmować, aby zapewnić stabilne funkcjonowanie podmiotu zatrudnienia socjalnego. 

Autorzy skupili się na zakresie podmiotowym MLW, określając lokalny katalog interesariuszy 

oraz proponując narzędzie ich kodowania. Jeżeli chodzi o sam etap wdrażania Modelu, to 

zaproponowano trzy narzędzia: Zespół Synergii Lokalnej, Pakt i powołanie jednego podmiotu 

zatrudnienia socjalnego. Narzędzia te jednak doprowadzają jedynie do momentu powołania 

podmiotu zatrudnienia socjalnego i to w sposób mało konkretny. Model nie zawiera, na 

przykład, podziału zadań pomiędzy partnerami przy uruchamianiu na terenie gminy CIS-u czy 

KIS-u. Opisany został zatem skład ZSL, wspomniano, że należy przeprowadzić analizy i 

diagnozy (problem wykluczenia społecznego, zasoby Gminy),  przekonać oponentów do idei 

partnerstwa, podpisać Pakt określający zasady i reguły uczestniczenia w ZSL, a także wybrać 

typ podmiotu zatrudnienia socjalnego, który chcemy powołać i opracować koncepcję jego 

działania. Ani Model ani Wytyczne do pilotażu MLW nie zawierają wskazówek, jak 

zrealizować większość z proponowanych działań, np. jak bez dodatkowych środków, siłami 

samego partnerstwa przeprowadzić analizę i diagnozę problemu wykluczenia społecznego i 

zasobów gminy. Nie wiadomo również, czym kierować się przy wyborze typu podmiotu 

zatrudnienia socjalnego – autorzy Modelu sugerują wybór KIS-u jako wariantu 

najłatwiejszego do zrealizowania. Doświadczenia organizacji pomagających zawiązywać 

partnerstwa lokalne na poziomie gminy i powiatu w celu powołania podmiotu zatrudnienia 

socjalnego, spółdzielni socjalnej bądź przedsiębiorstwa społecznego, wskazują, że dla gminy 

bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem jest uruchomienie CIS-u, pod warunkiem, że cały proces 

                                                           
3
 Model nie zawiera nawet streszczenia głównych wniosków z Informacji o działalności centrów i klubów 

integracji społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z 2012r. Autorzy ograniczyli się do podania 
wybranych danych statystycznych. 
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zostanie dobrze przygotowany i przeprowadzony. Autorzy Modelu nie podejmują wyzwania, 

aby pokazać ścieżki powoływania różnego typu podmiotów, a jedynie sugerują wybór 

najłatwiejszego wariantu (nie opisując przy tym, jak powołać KIS i jaka jest tu rola 

poszczególnych partnerów). Wydaje się, że to pomniejsza wartość Modelu i jego użyteczność 

w rozwiązywaniu lokalnych problemów w oparciu o podmioty zatrudnienia socjalnego. 

Najważniejszym jednak brakiem jest całkowite pominięcie działań, jakie ZSL powinien 

realizować, aby zapewnić podmiotowi zatrudnienia socjalnego stabilne funkcjonowanie. 

Może gdyby opracowanie Modelu zostało poprzedzone rzetelną diagnozą sytuacji 

podmiotów zatrudnienia socjalnego w Polsce, to wówczas zidentyfikowane zostałyby 

przyczyny ich słabej kondycji. I wówczas możliwe byłoby określenie, na czym powinna 

polegać współpraca lokalnych partnerów, aby CIS-y i KIS-y: 

 realizowały na wysokim poziomie program reintegracji społecznej i zawodowej,  

 uzyskiwały jak najwyższą efektywność zatrudnieniową, 

 były wkomponowane w spójny system programów realizowanych przez lokalne 

instytucje (ops, pup, pcpr, organizacje obywatelskie), 

 miały stabilną sytuację finansową, dzięki czemu możliwe byłoby zatrudnienie stałej 

kadry, podnoszenie jej kwalifikacji i wdrażanie standardów działań. 

W Poznaniu została podjęta próba określenia płaszczyzn współpracy i działań, które 

Partnerzy będą wspólnie realizowali. W Pakcie umieszczony został zapis, że Sygnatariusze 

„zobowiązują się do współdziałania w podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw na rzecz 

rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej na terenie Poznania, w szczególności do 

wspólnego opracowania, a następnie realizacji zapisów „Programu na rzecz rozwoju usług 

reintegracji społecznej i zawodowej w Poznaniu””. Program ten, po opracowaniu, stanie się 

załącznikiem do Paktu.  

W okresie realizacji pilotażu udało się w sposób partnerski i zapewniający partycypację osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, przygotować roboczą wersję Programu, która 

zostanie poddana dalszej pracy już po zakończeniu pilotażu. Program wyznacza cele, obszary 

priorytetowe i kierunki działań Partnerstwa w kilkuletniej perspektywie czasowej. Aby 
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ukonkretnić propozycję poszerzenia Modelu o część dotyczącą wspólnych działań Partnerów 

na rzecz rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego w gminie, zaprezentowane zostaną 

poniżej główne elementy wspomnianego wyżej Programu. 

Program na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej w Poznaniu 

W rozdziale pierwszym zostały przedstawione główne wnioski z diagnozy przeprowadzonej w 

ramach pilotażu, odnoszącej się do dwóch obszarów: problemu wykluczenia społecznego w 

Poznaniu oraz funkcjonującego tu systemu wsparcia, w tym kondycji podmiotów 

zatrudnienia socjalnego (4 CIS-y i 1 KIS) oraz spółdzielni socjalnych (28 zarejestrowanych). 

W rozdziale drugim określono misję, wizję, cel główny i cele szczegółowe, które zamierza 

osiągnąć Partnerstwo. W rozdziale trzecim wyodrębniono pięć obszarów priorytetowych: 

 

 

PRIORYTET I Diagnozowanie problemu wykluczenia społecznego 

PRIORYTET II Standaryzacja usług podmiotów zatrudnienia socjalnego 

PRIORYTET III 
Rozwój współpracy podmiotów świadczących usługi reintegracji społecznej i 

zawodowej w zakresie działań przedsiębiorczych 

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

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM, PUP) 

PRIORYTET V4 
Rozwój współpracy CIS-ÓW, KIS-ów i spółdzielni socjalnych z podmiotami 

prywatnymi i spółkami miejskimi – praktyki, oferty pracy, zlecenia 

 

Rozdział czwarty opisuje sposób monitorowania realizacji Programu, rozdział piaty formułuje 

podstawowe założenia systemu realizacji, a rozdział szósty plan finansowy. 

Program ma być narzędziem porządkującym działania Partnerstwa przez najbliższe 6 lat. W 

Poznaniu rozpoczyna się praca nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Program znajdzie swoje odzwierciedlenie w zapisach Strategii, będzie uszczegółowieniem 

wyznaczonych w dokumencie strategicznym kierunków działań. Dzięki temu MLW stanie się 
                                                           

4
 Strukturę poszczególnych priorytetów zawiera załącznik nr 1. 
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rzeczywiście „elementem zarządzania strategicznego w Gminie kierunkami polityki 

społecznej”. 

Bardzo ważne jest to, że opracowanie ostatecznej wersji Programu jest pierwszym zadaniem 

stojącym przed Partnerstwem. Wspólna praca nad Programem pozwoli na większe zbliżenie 

Partnerów, przełamanie niechęci i nieufności. W dalszym ciągu, zgodnie z zasadą 

partycypacji, będą w tych działaniach uczestniczyły osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym, mając wpływ na kształt rozwiązań wdrażanych w Poznaniu. 

Partnerzy będą solidarnie ponosić odpowiedzialność za wdrożenie działań zaprojektowanych 

w Programie. Równomiernemu zaangażowaniu w prace Partnerstwa będzie sprzyjał model 

zarządzania Partnerstwem opisany w Regulaminie Paktu. Funkcja Lidera Partnerstwa będzie 

pełniona przez kolejnych Partnerów na zasadzie 6-miesiecznej Prezydencji.  

 

Podsumowując tę część warto jeszcze raz zarekomendować uzupełnienie Modelu o część 

dotyczącą działań Partnerstwa na rzecz rozwoju podmiotów zatrudnienia socjalnego w 

gminie oraz o Podręcznik wdrażania MLW, w którym szczegółowo zostałyby opisane 

zagadnienia, które w Modelu zostały jedynie zasygnalizowane. 

 

b. W Modelu brakuje odniesienia do innych rozwiązań instytucjonalnych składających się 

na system zarządzania strategicznego w gminie 

 

REKOMENDACJA: Wartością dodaną Modelu byłoby umiejscowienie rozwiązań w nim 

zawartych w szerszym systemie lokalnej polityki społecznej opartej o zarządzanie 

strategiczne 

Uzasadnienie: 

Według twórców Modelu MLW jest elementem strategicznego zarządzenia w Gminie 

kierunkami polityki społecznej. Jednak w opisie Modelu nie pokazano, w jaki sposób wpisuje 

się on w zarządzanie strategiczne i jaka jest relacja pomiędzy proponowanymi w nim 

rozwiązaniami (np. Zespół Synergii Lokalnej), a innymi funkcjonującymi w gminie ciałami o 

charakterze konsultacyjno-doradczym. Opis taki pojawił się w odniesieniu do szczebla 
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powiatu i województwa, gdzie zaproponowano pewne rozwiązania instytucjonalne 

uspójniające system kreowania polityki społecznej w zakresie rynku pracy, pomocy 

społecznej oraz reintegracji społecznej i zawodowej. Regionalne Platformy Współpracy w 

powiecie i województwie mają być organami opiniodawczo-doradczymi w obszarze pomocy 

społecznej i uzupełniać w ten sposób istniejący system, w którym w sprawach rynku pracy 

rolę taką pełni Powiatowa Rada Zatrudnienia /PRZ/ (na poziomie regionu – Wojewódzka 

Rada Zatrudnienia /WRZ/), a w sprawach współpracy samorządu powiatu (województwa) z 

organizacjami obywatelskimi – Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego /PRDPP/ 

(na poziomie regionu – Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego /WRDPP/). W 

skład Regionalnej Platformy Współpracy wchodziliby przedstawiciele PRZ (WRZ), RDPP oraz 

ZSL. 

Na poziomie gminy, szczególnie w miastach, również funkcjonują różne ciała opiniodawczo-

konsultacyjne, w tym rady działalności pożytku publicznego, komisje dialogu 

obywatelskiego, a w miastach na prawach powiatu również powiatowe rady zatrudnienia. 

Jakie jest miejsce, kluczowego dla wdrażania MLW, Zespołu Synergii Lokalnej w gminnym 

systemie polityki społecznej? 

Odpowiedź na tak postawione pytanie można zarysować na szerszym tle rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym. Jedną z korzyści wdrażania Modelu, 

według jego autorów, jest „umożliwienie mieszkańcom Gminy bezpośredniego udziału w 

planowaniu i organizowaniu działań przeciw wykluczeniu społecznemu, w tym w wybieraniu 

takich rozwiązań które są najbardziej optymalne w środowisku które zamieszkują – 

kształtowanie zasad „społecznie odpowiedzialnego terytorium”, a także „stworzenie 

możliwości do spójności pokoleniowej oraz wzrostu świadomości obywatelskiej 

mieszkańców tej samej Gminy” [Model, s. 25]. Zespół Synergii Lokalnej jest zatem rodzajem 

partnerstwa lokalnego rozumianego jako: 

 partnerstwo publiczno-społeczno-prywatne, 

 o trwałym charakterze (w przeciwieństwie do partnerstwa zadaniowego czy 

projektowego), 
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 zaangażowanym w tworzenie długoterminowych polityk publicznych na poziomie 

lokalnym (w przeciwieństwie do „partnerstwa” utożsamianego z bieżącą współpracą 

przy realizacji zadań zaprogramowanych przez inny podmiot), 

 działającym w oparciu o strategie i programy opracowane w sposób partycypacyjny, 

 odpowiedzialnym za współrządzenie i współzarządzanie rozwojem wspólnoty 

lokalnej, włączającym osoby i środowiska znajdujące się w trudnych sytuacjach 

życiowych. 

Partnerstwo lokalne jest tu rozumiane jako instytucja demokracji semibezpośredniej5 

(półbezpośredniej) - obywatele programują rozwiązania, ale ostateczne decyzje leżą po 

stronie instytucji pochodzących z wyboru, a także demokracji partycypacyjnej  

i deliberatywnej – obywatele i władze publiczne uczestniczą w dyskusji, której celem jest 

osiągnięcie konsensusu społecznego, wypracowanie wspólnych rozwiązań i pogodzenie 

różnych interesów. Koncepcja ta w pełni wpisuje się w ideę public governance. 

Przy takim ujęciu ZSL pełni istotną funkcję nie tylko w zakresie rozwiązywania problemu 

wykluczenia społecznego, ale również w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Pokazanie 

tej drugiej jego funkcji mogłoby być wartością dodaną Modelu, dzięki czemu mógłby on 

stanowić odniesienie dla podmiotów zaangażowanych w inne obszary polityki społecznej. 

Podobne partnerstwa powinny być zawiązywane do programowania rozwiązań w zakresie, 

na przykład: niepełnosprawności, starości, edukacji dzieci i młodzieży, kultury, sportu, 

bezpieczeństwa itd. Z czasem, zatem, taki sposób programowania i wdrażania polityk 

publicznych powinien rozszerzyć się na inne obszary życia społeczno-gospodarczego. 

Poniższy schemat obrazuje, jak może wyglądać struktura partnerstwa uwzględniająca dwa 

główne typy grup partnerskich: partnerstwa tematyczne zajmujące się konkretnymi 

obszarami problemowymi oraz partnerstwa terytorialne ukierunkowane na rozwój kapitału 

                                                           
5
 Termin „demokracja semibezpośrednia” został zaczerpnięty z koncepcji P. Uziębło. Zob. P. Uziębło, 

Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009 r. 
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społecznego w danej dzielnicy, osiedlu czy też wsi. Koordynacja wszystkich działań leży po 

stronie partnerstwa  strategicznego (grupy strategicznej). 

Rysunek 2. Schemat organizacyjny Partnerstwa Lokalnego 
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Podsumowanie 

Podsumowując realizację pilotażu MLW w Poznaniu należy stwierdzić, że został on w dużej 

mierze przeprowadzony zgodnie z wytycznymi. Modyfikacje poszczególnych wytycznych 

były związane z dostosowaniem ich do lokalnych warunków. 

Sam model należy ocenić dość krytycznie. Idea zawiązania partnerstwa jest słuszna i warta 

realizacji. Jednak w modelu została ona przedstawiona dość powierzchownie, a opis działań 

partnerstwa  został ograniczony jedynie do początkowej fazy.  

Partnerstwo jest tu traktowane jako współpraca przy konkretnym przedsięwzięciu – 

powołaniu podmiotu zatrudnienia socjalnego. Tymczasem można je rozumieć głębiej, jako 

współdziałanie lokalnych podmiotów i liderów w kształtowaniu polityki społecznej, w tym 

wypadku – w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemu wykluczenia społecznego 

w oparciu o podmioty zatrudnienia socjalnego. Autorzy wspominają wprawdzie, że Model 

jest elementem zarządzania strategicznego, ale nie pogłębiają tego tematu i nie próbują 

wkomponować go w szerszy system kształtowania polityk publicznych w gminie. 

Zdecydowanie negatywnie należy ocenić ograniczenie opisu zakresu przedmiotowego 

działań partnerstwa jedynie do pierwszej fazy – zawiązywania partnerstwa i powoływania 

podmiotu zatrudnienia socjalnego. Zabrakło kwestii kluczowych, takich jak podział zdań 

pomiędzy partnerów oraz opis ich roli w kształtowaniu warunków do stabilnego 

funkcjonowania powołanego podmiotu. Nie ma wreszcie opisu samego systemu rozwiązań 

instytucjonalnych, które byłyby podstawą realizacji wspólnych działań, poza wstępnym 

nakreśleniem koncepcji Zespołu Synergii Lokalnej. Takie ujęcie rozwiązań modelowych 

naraża środowiska lokalne, które zdecydują się na ich wdrożenie, na dużą dawkę 

niepewności w zakresie dalszego funkcjonowania CIS-u czy KIS-u już po jego powołaniu.  

Krytycznie należy ocenić również brak podręcznika, który zawierałby konkretne, 

rozbudowane wskazówki, jak realizować poszczególne części Modelu. Takie podręczniki 

powstawały w innych projektach systemowych służących wypracowaniu rozwiązań 

modelowych w określonym obszarze. Trudno jest zatem zrozumieć, dlaczego w tym 

projekcie podręcznik taki nie powstał. Na pewno ułatwiłby on wdrażanie Modelu, 
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szczególnie w mniejszych środowiskach lokalnych, w których brakuje doświadczeń w 

zakresie zatrudnienia socjalnego i partnerstw lokalnych. 

Ogólnie można pozytywnie ocenić samą inicjatywę podjęcia tematu Modelu Lokalnej 

Współpracy i niektóre spośród zaproponowanych rozwiązań. Jednak w całości ocena musi 

być dość krytyczna. Konieczne jest rozbudowanie Modelu i uzupełnienie go o podręcznik z 

praktycznymi wskazówkami, jak zrealizować poszczególne wytyczne. 
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Załącznik nr 1 Struktura priorytetów „Programu rozwoju usług 
reintegracji społecznej i zawodowej w Poznaniu” 
 

PRIORYTET I Diagnozowanie problemu wykluczenia społecznego 

PRIORYTET II Standaryzacja usług podmiotów zatrudnienia socjalnego 

PRIORYTET III 
Rozwój współpracy podmiotów świadczących usługi reintegracji społecznej i 

zawodowej w zakresie działań przedsiębiorczych 

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

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM, PUP) 

PRIORYTET V 
Rozwój współpracy CIS-ÓW, KIS-ów i spółdzielni socjalnych z podmiotami 

prywatnymi i spółkami miejskimi – praktyki, oferty pracy, zlecenia 

 

PRIORYTET I Diagnozowanie problemu wykluczenia społecznego 

Cel diagnozowania  

Definicja wykluczenia społecznego  

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

Działania:  

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

zjawiska wykluczenia społecznego  

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

adekwatnego diagnozowania problemu wykluczenia społecznego 

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

katalogu dodatkowego 

Wskaźniki i rezultaty  

 

PRIORYTET II -STANDARYZACJA USŁUG PODMIOTÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO  

Zadania i zasady standaryzacji usług 

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

społecznie 

Działanie II.2 Opracowanie i wdrożenie standardów minimalnych oraz rekomendowanych 

przy kontraktowaniu usług podmiotów zatrudnienia socjalnego 

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

integracji społecznej 

Działanie II.4 Opracowanie i wdrożenie standardów monitorowania losów absolwentów 

podmiotów zatrudnienia socjalnego 

Działanie II.5 Opracowanie i wdrożenie standardów sprawozdawczości podmiotów 

zatrudnienia socjalnego 

Wskaźniki i rezultaty 

 

PRIORYTET III - ROZWÓJ WSPÓŁPRACY PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI 

REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ W ZAKRESIE DZIALAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH 

Działalność przedsiębiorcza podmiotów zatrudnienia socjalnego 

Warunki i zasady powoływania konsorcjum 

Działania: 

Działanie III. 1 Opracowanie koncepcji konsorcjum 

Działanie III.2 Powołanie konsorcjum podmiotów zatrudnienia socjalnego, spółdzielni 

socjalnych i przedsiębiorstwa społecznych w Poznaniu 

Wskaźniki i rezultaty 

 

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

(MOPR, WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH UM, PUP) 

Rola i znaczenie współpracy instytucji publicznych i niepublicznych  

Działania:  

Działanie IV.1 Wyznaczenie komórek organizacyjnych poszczególnych instytucji 

odpowiedzialnych za współpracę, wymianę informacji oraz ustalenie wspólnych działań  

Działanie IV.2 Opracowanie katalogu oferowanego wsparcia 
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Działanie IV.3 Prowadzenie konsultacji w zakresie projektowania i wprowadzania nowych 

usług i projektów związanych z reintegracją społeczną i zawodową 

Działanie IV.4 Opracowanie i wdrożenie mechanizmów wspólnego działania różnych 

podmiotów skierowanego na wsparcie osób kierowanych do realizacji, realizujących lub 

absolwentów programów zatrudnienia socjalnego 

Działanie IV.5 Udzielenie kompleksowego wsparcia przy dostępnych zasobach 

instytucjonalnych poprzez połączenie aktywizacji zawodowej i społecznej i realizację 

następujących form wsparcia  

Wskaźniki i rezultaty 

 

PRIORYTET V - ROZWÓJ WSPÓŁPRACY CIS-ÓW, KIS-ÓW I SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH 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 

Działanie V.2 Szkolenia, doradztwo, tutoring dla podmiotów zatrudnienia socjalnego i 

podmiotów ekonomii społecznej z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem 

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

zatrudnienia socjalnego 

Działanie V.4 Realizacja przez podmioty zatrudnienia socjalnego komercyjnych usług 

świadczonych na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych 

Wskaźniki i rezultaty 

 



S t r o n a  | 80 

 

  
Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik nr 2 Pakt na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy  
w Poznaniu 
 
Zawarty w Poznaniu w dniu 21 sierpnia 2014 roku.  
 
Strony niniejszego Paktu w trosce o skutecznie przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 
społecznego dotykającym grupy i osoby zamieszkujące na terenie Poznania zawiązują 
partnerstwo lokalne, stanowiące podstawę współpracy na rzecz rozwoju usług reintegracji 
społecznej i zawodowej na terenie miasta i zgodnie oświadczają, że:  
 

1. Zobowiązują się do współdziałania w podejmowaniu i realizowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju 
usług reintegracji społecznej i zawodowej na terenie Poznania, w szczególności do wspólnego 
opracowania, a następnie realizacji zapisów „Programu na rzecz rozwoju usług reintegracji 
społecznej i zawodowej w Poznaniu” zwanego dalej Programem.  

2. Punkt wyjścia dla opracowania Programu. stanowią materiały przygotowane w ramach 
Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
w Poznaniu w ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-
zawodowej w środowisku lokalnym”.  

3. Zawarte partnerstwo lokalne nie jest samodzielną organizacją, ani też odrębnym podmiotem 
w rozumieniu przepisów prawa. Nie powoduje także zobowiązań finansowych ze strony 
Partnerów.  

4. Wszystkie działania podejmowane w ramach partnerstwa lokalnego opierają się na 
następujących zasadach:  

 dobrowolności (udział w partnerstwie jest dobrowolny, każdy członek może w dowolnej 
chwili przystąpić i wystąpić z partnerstwa);  

 dialogu społecznego (konsultacja i dialog organów władzy publicznej z podmiotami 
samoorganizującego się społeczeństwa obywatelskiego, partnerstwo uzupełnia działania 
lokalnych instytucji, ale ich nie zastępuje);  

 demokracji (partnerzy dysponują równym głosem, decyzje podejmowane są w sposób 
demokratyczny);  

 jawności działań (bieżące informowanie o działalności partnerstwa, jawny system 
komunikacji);  

 pomocniczości (partnerstwo podejmuje działania, które przerastają potencjał 
indywidualnych obywateli);  

 efektywności (połączenie zasobów i możliwości partnerów zapewnia większą skuteczność 
działania niż działanie pojedynczych obywateli);  
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 wzajemnego zaufania, poszanowanie i tolerancja (umożliwia/ułatwia współpracę, daje 
poczucie, że realizowane działania są korzystne dla wszystkich);  

 oddolności (uwzględnianie w działaniach inicjatyw obywatelskich);  

 otwartości (partnerstwo jest otwarte na nowych członków);  

 apolityczności (partnerstwo nie jest związane z żadną partią polityczną i nie podlega 
próbom politycznego wykorzystania).  

5. Szczegółowe zasady działania partnerstwa lokalnego określa Regulamin Partnerstwa, 
stanowiący załącznik do niniejszego Paktu.  

6. Działania podejmowane w ramach Paktu są otwarte dla wszystkich zainteresowanych 
podmiotów i osób fizycznych.  
 
 
Podpisy Partnerów  
…………………………………………  
…………………………………………  
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Załącznik nr 1  
do Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy w Poznaniu 
 
Regulamin Partnerstwa  
 

§ 1 
Przedmiot Partnerstwa 

1. Partnerstwo powstałe w ramach Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy w Poznaniu 
zwane dalej Partnerstwem zostało zawiązane jako inicjatywa społeczna podmiotów 
zaangażowanych w realizację lub wspieranie realizacji na terenie Poznania usług reintegracji 
społecznej i zawodowej.  
2. Celem Partnerstwa jest rozwój i wzmocnienie lokalnego systemu działań na rzecz reintegracji 
społecznej i zawodowej mieszkańców Poznania zagrożonych wykluczeniem. Cel ten będzie 
realizowany poprzez partnerskie programowanie polityki publicznej w tym zakresie, 
podejmowanie i realizację wspólnych inicjatyw, w szczególności zaś opracowanie, a następnie 
realizację zapisów „Programu na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej i zawodowej w 
Poznaniu” zwanego dalej Programem.  
3. Partnerstwo nie jest samodzielną organizacją ani odrębnym podmiotem w rozumieniu 
przepisów prawa.  

§ 2 
Członkowie 

1. Członkowie Partnerstwa dzielą się na zwyczajnych i wspierających.  
2. Członkiem zwyczajnym Partnerstwa może zostać, na podstawie deklaracji partnerskiej (wzór 
deklaracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), każdy podmiot, którego 
funkcjonowanie ma bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój usług reintegracji społecznej i 
zawodowej na terenie Poznania. W szczególności: instytucje pomocy i integracji społecznej, 
instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, podmioty zatrudnienia socjalnego oraz 
partnerzy społeczni i gospodarczy.  
3. Członkowie zwyczajni posiadają prawo głosu w podejmowanych przez Partnerstwo decyzjach.  
4. Członkiem wspierającym Partnerstwa może zostać każda osoba fizyczna, zainteresowana 
udziałem w pracach Partnerstwa.  
5. Członkowie wspierający nie posiadają prawa głosu w podejmowanych przez Partnerstwo 
decyzjach.  
6. Członkowie wspierający posiadają prawo zgłaszania Partnerstwu inicjatyw i wniosków 
dotyczących podjęcia działań mieszczących się w obszarze celów przyjętych przez Partnerstwo.  
7.Sygnatariusze Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy w Poznaniu stają się automatycznie 
członkami zwyczajnymi Partnerstwa.  
8. Partnerstwo w każdym momencie swej działalności otwarte jest na przyjęcie nowych 
członków. Podmiot zainteresowany członkostwem w celu przystąpienia do Partnerstwa jest 
zobowiązany do podpisania deklaracji partnerskiej i uzyskania akceptacji wyrażonej zwykłą 
większością głosów Zespołu Synergii Lokalnej, o którym mowa w § 3 niniejszego Regulaminu. 
Nowy członek Partnerstwa nie bierze udziału w tym głosowaniu.  
9. Na zgodny wniosek Zespołu Synergii Lokalnej wyrażony bezwzględną większością głosów 
nowym członkiem Partnerstwa może zostać inny podmiot niż wymieniony w ust. 2.  
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10. Partnerzy mogą w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Partnerstwie wyrażając swą 
decyzję w formie pisemnego oświadczenia składanego Liderowi Partnerstwa, o którym mowa w 
§ 3 ust. 5.  

 
§ 3 

Zespół Synergii Lokalnej 
1. Organem decyzyjnym i opiniującym prace Partnerstwa jest Zespół Synergii Lokalnej, zwany 
dalej ZSL, złożony z przedstawicieli podmiotów będących członkami Partnerstwa. Każdy z 
Partnerów ma prawo skierować do prac ZSL dwóch przedstawicieli, z których jeden będzie miał 
prawo głosu.  
2. ZSL będzie dążył do podejmowania decyzji w oparciu o zasadę konsensusu. Jeżeli nie uda się 
osiągnąć konsensusu, to wówczas decyzja będzie podejmowana bezwzględną większością 
głosów członków zwyczajnych przy udziale min. 50% uprawnionych członków.  
3. Pracami ZSL kieruje Lider Partnerstwa.  
5. Funkcja Lidera Partnerstwa jest pełniona przez jednego z Partnerów na zasadach 6-miesięcznej 
Prezydencji.  
6. Harmonogram zmian Prezydencji wskazujący okresy pełnienia tej funkcji przez poszczególnych 
Partnerów jest ustalany na kolejne 3 letnie okresy począwszy od pierwszego spotkania ZSL 
zorganizowanego po podpisaniu Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy.  
7. Jeden i ten sam Partner nie może pełnić funkcji Lidera Partnerstwa częściej niż raz na 2 lata, 
chyba że decyzja taka zostanie podjęta większością 2/3 głosów członków zwyczajnym przy 
udziale min. 50% uprawnionych członków.  
8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Partnerstwie zgłoszonej przez dany podmiot w 
okresie pełnienia przez niego funkcji Lidera Partnerstwa, funkcję tę przejmuje tymczasowo, do 
chwili uchwalenia zmian w harmonogramie prezydencji, kolejny podmiot wskazany jako Lider 
Partnerstwa w dotychczas obowiązującym harmonogramie.  
10. Do zadań Lidera Partnerstwa należy:  
a. organizowani zwyczajnych i nadzwyczajnych spotkań ZSL, o których mowa w § 4  
b. prowadzenie sekretariatu Partnerstwa  
c. przyjmowanie deklaracji przystąpienia do Partnerstwa, o których mowa w § 2 ust 4 oraz 

deklaracji członka zwyczajnego i nadzwyczajnego ZSL, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3.  
d. sporządzanie do dnia 31 stycznia każdego roku i upowszechnienie wśród Partnerów oraz 

członków ZSL raportu z wdrażania „Programu na rzecz rozwoju usług reintegracji społecznej 
i zawodowej w Poznaniu” w danym roku. Raport przygotowywany jest zgodnie z wytycznymi 
określonymi w zapisach Programu.  

§ 4 
Spotkania Zespołu Synergii Lokalnej 

1. Spotkania zwyczajne ZSL odbywają się raz na kwartał i są organizowane przez Partnera 
pełniącego w tym okresie funkcję Lidera Partnerstwa.  
2.W innych terminach Lider Partnerstwa zwołuje spotkania nadzwyczajne:  
a. z własnej inicjatywy – w dowolnym terminie  
b. na pisemny wniosek dowolnego członka ZSL po jej pozytywnym zaopiniowaniu przez trzech 
niezależnych członków zwyczajnych ZSL – w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku.  
c. na pisemny wniosek min. połowy członków ZSL – w terminie 2 tygodni od złożenia wniosku.  



S t r o n a  | 84 

 

  
Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

3. Pierwsze spotkanie ZSL po podpisaniu Paktu na rzecz Modelu Lokalnej Współpracy zostanie 
zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, pełniący do czasu 
uchwalenia harmonogramu prezydencji funkcję tymczasowego Lidera Partnerstwa.  
4. W spotkaniach ZSL mogą wziąć udział wszyscy członkowie ZSL, a także, na wniosek dowolnego 
członka, inne osoby po uzyskaniu akceptacji Lidera Partnerstwa.  
5. Dla każdego spotkania ZSL Lider Partnerstwa przygotowuje agendę określającą podejmowane 
w trakcie spotkania tematy, zaś po zakończeniu spotkania protokół z jego przebiegu, który jest 
upowszechniany wśród Partnerów i członków ZSL.  
6. Do szczególnych zadań podejmowanych w trakcie spotkań ZSL należy:  
a. opiniowanie przyjęcia nowych członków Partnerstwa zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszego 

Regulaminu  
b. podejmowanie decyzji o powołaniu grup roboczych o których mowa w § 5 oraz ustalenie 

harmonogramu ich działalności.  
c. zapoznawanie się z raportami z działalności poszczególnych grup roboczych.  

§ 5 
Grupy robocze 

1. Bieżąca działalność merytoryczna Partnerstwa prowadzona jest poprzez prace grup roboczych.  
2. Potrzeba powołania grupy może być zgłoszona przez dowolnego członka ZSL podczas 
spotkania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Zespołu.  
3. Pracami grupy roboczej przewodzi Koordynator powoływany przez ZSL z grona jego członków.  
4. Członkami grupy roboczej mogą być przedstawiciele podmiotów prawnych (w tym członków 
Partnerstwa), a także osoby fizyczne. O składzie grupy roboczej decyduje Koordynator grupy.  
5. Koordynator odpowiada za organizację spotkań grupy, przewodzi jej pracom, oraz sporządza i 
przekazuje Liderowi Partnerstwa raporty z działalności grupy zgodnie z uchwalonym przez ZSL 
harmonogramem prac grup.  

§ 5 
Zasady komunikacji i przepływu informacji 

1. Przepływ informacji pomiędzy Partnerami a Liderem następuje drogą elektroniczną, pocztą 
tradycyjną lub poprzez osobiste doręczenie korespondencji na statutowe adresy siedzib oraz 
podczas spotkań ZSL i spotkań grup roboczych.  
2. Jeżeli nadawca żąda dowodu doręczenia korespondencji, winien zamieścić stosowną 
informację w swoim przekazie informacyjnym. Może żądać dowodu doręczenia szczególnie  
w sytuacji, kiedy zastrzeżono termin doręczenia informacji.  

§ 6 
Przepisy końcowe 

1. Partnerstwo opiera swoje działania na zasadach podmiotowości i równego traktowania 
wszystkich Partnerów. W sytuacjach konfliktowych członkowie Partnerstwa stosować będą 
zasady dialogu, negocjacji i mediacji.  
2. Wszelkie zmiany w treści Paktu oraz niniejszego regulaminu mogą zostać wprowadzone  
w przypadku uzyskania na nie zgody Partnerów wyrażonej bezwzględną większością głosów.  
3. Partnerstwo może być rozwiązane w wyniku zgodnej woli Partnerów, bądź w wyniku 
wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie zobowiązań w nim 
zawartych.  
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Załącznik nr 1  
Do Regulaminu Partnerstwa  
 
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO PARTNERSTWA LOKALNEGO  
(wzór)  
Zapoznawszy się z zapisami PAKTU NA RZECZ MODELU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY W POZNANIU 
wyrażam wolę przystąpienia do Partnerstwa na zasadzie członka-partnera oraz przestrzegania 
zasad wynikających z w/w Paktu  
…………………………………………………………………………………  
(pieczątka i podpis)  
………..…………, dn. ………………………………….................................. 

 

 


