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1. Wstęp 

Niniejszy raport zawiera sprawozdanie z działań zrealizowanych w ramach wdrażania Pilotażu 

Modelu Lokalnej Współpracy na terenie miasta Poznania w okresie od 1 grudnia do 28 lutego 

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

Pomocy Rodzinie w Poznaniu  w ramach projektu systemowego „Kompleksowe formy 

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

Wytycznych pilotażu MLW, które mogą zostać wykorzystane przez Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich na etapie szerszego upowszechniania Modelu. Wykonawcą raportu jest 

Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi. 

 

2. Działania i wytyczne pilotażu MLW, które zostały zrealizowane w okresie 

objętym raportem cząstkowym. 

W związku ze zwłoką w podpisaniem umowy na realizację pilotażu modelu lokalnej 

współpracy w ramach projektu „Kompleksowe formy reintegracji społeczno-zawodowej 

w środowisku lokalnym”, część zaplanowanych działań rozpoczęła się w późniejszym terminie 

od zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie. 

W pierwszym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane następujące działania: 

1. Powołanie przez Prezydenta Miasta Poznania Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie jako koordynatora instytucjonalnego Modelu Lokalnej Współpracy 

na terenie gminy. 

2. Podpisanie umowy na realizację pilotażu modelu lokalnej współpracy 

w ramach projektu.  

3. Powołanie grupy roboczej przy Zespole Synergii Lokalnej. W skład grupy 

roboczej przy ZSL weszły 4 osoby reprezentujące różnego typu podmioty działające 

na terenie miasta Poznania: 

- przedstawiciel administracji publicznej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, p. 

Michał Cichocki, 

- przedstawiciel Klubu Integracji Społecznej, p. Adam Stepnowski-Said, 

- przedstawiciel Centrum Integracji Społecznej, p. Lidia Węsierska-Chyc, 

- przedstawiciel spółdzielni socjalnej „Poznanianka”, p. Waldemar Hyla. 

 „Grupa robocza” wykonywać będzie zadania wyznaczone przez Zespół Synergii 

Lokalnej. W bieżącym oraz następnym okresie sprawozdawczym do zadań grupy 

roboczej należeć będzie w szczególności: 

- opracowanie i kodowanie „Katalogu lokalnych interesariuszy MLW” zgodnie ze 

standardami określonymi w Wytycznych do Pilotażu MLW. 
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- określenie katalogu ryzyk wynikających z nie włączenie się określonych 

Interesariuszy, ujętych w „Katalogu Lokalnych Interesariuszy” lub nie uwzględnienia 

konkretnych instytucji, organizacji oraz osób, niezbędnych dla procesu budowania 

klimatu współpracy lokalnej. 

- dokonanie analizy ekonomiczno-organizacyjnej pokazującej zasoby Gminy, które 

można wykorzystać przy prowadzeniu programów reintegracji społeczno-zawodowej. 

- dokonanie diagnozy społeczno-demograficznej mieszkańców (osób i rodzin) 

uznanych za zagrożone wykluczeniem społecznym pozwalającą scharakteryzować 

grupę docelową działań MLW 

Z członkami grupy roboczej, którym przypisano konkretne, wskazane powyżej 

zadania, podpisano umowy zlecenia jako ekspertami najbardziej predysponowanymi 

do rzetelnego wypełnienia tych zadań. Osoby te nie są jednak liderami instytucji, 

które tworzyć będą partnerstwo lokalne. Osoby pełniące funkcje kierownicze 

w instytucjach tworzących partnerstwo lokalne uczestniczyć będą w spotkaniach 

Zespołu Synergii Lokalnej nieodpłatnie, gdyż zaangażowanie to potraktować można 

jako działalność statutową tychże instytucji.  

4. Wybór Wykonawcy opracowania raportów cząstkowych z realizacji 

Pilotażu MLW. Podjęto decyzję o zleceniu przygotowania raportów cząstkowych 

podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu doświadczenie w realizacji badań 

społecznych. Przeprowadzone zostało postępowanie w trybie zapytania ofertowego. 

Na zapytanie ofertowe odpowiedziało 4 oferentów. Wykonawcą raportów została 

Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi, której oferta była najkorzystniejsza pod 

kątem kryterium ceny i doświadczenia w wykonywaniu raportów monitoringowych. 

5. Opracowanie wstępnego lokalnego katalogu interesariuszy MLW. W okresie 

sprawozdawczym zespół MOPR w Poznaniu opracował wstępną wersję lokalnego 

katalogu interesariuszy MLW. Przy opracowaniu wstępnej wersji katalogu 

interesariuszy MLW korzystano z wiedzy i doświadczenia pracowników MOPR oraz 

przedstawicieli „grupy roboczej” przy Zespole Strategii Lokalnej. Rozpoczęto również 

kodowanie lokalnych interesariuszy MLW oraz szacowanie ryzyk wynikających z nie 

włączenie się do modelu poszczególnych interesariuszy. 

6. Opracowanie koncepcji spotkania inicjatywnego Zespołu Synergii Lokalnej 

oraz organizacja spotkania inicjatywnego Zespołu Synergii Lokalnej. Do 

wszystkich interesariuszy MLW zakwalifikowanych do wstępnej wersji lokalnego 

katalogu interesariuszy MLW Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Poznaniu skierował pisemne zaproszenie na spotkanie inicjatywne w ramach 

pilotażu. Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 11 marca 2014r. w siedzibie Filii 

Piątkowo MOPR, os. Łokietka 104 w Poznaniu. 

7. Rozpoczęcie realizacji diagnozy zasobów Miasta Poznania. Zespół MOPR 

rozpoczął realizację analizy ekonomiczno-organizacyjnej zasobów Miasta w kontekście 
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usprawniania procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

wykluczony/zagrożonych wykluczeniem społecznym przy wykorzystaniu jednostek 

zatrudnienia socjalnego. Dodatkowo, rozpoczęta została diagnoza społeczno-

demograficzna mieszkańców Poznania zagrożonych wykluczeniem społecznym (grupa 

docelowa działań MLW). 

8. Zorganizowano 2 spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące Modelu 

Lokalnej Współpracy. Na spotkaniu prowadzonym przez przedstawicieli MOPR 

obecni byli przedstawiciele Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji 

Społecznej, spółdzielni socjalnych oraz przedstawiciele miasta Poznania. Na spotkaniu 

przedstawiono podstawowe założenia i cele Pilotażu MLW oraz przekazano 

wydrukowane materiały dotyczące Modelu Lokalnej Współpracy oraz Wytyczne 

realizacji pilotażu. Obecni na spotkaniu przedstawiciele CIS zostali poproszeni 

o wyłonienie spośród osób angażujących się w prace CIS kandydatów na członków 

grupy roboczej. Przedstawiciele większości organizacji wyrazili zainteresowanie dalszą 

współpracą oraz zadeklarowali wstępną gotowość wspierania wszelkich działań 

zmierzających do integracji środowisk zajmujących się reintegracją społeczno-

zawodową na terenie Poznania. 

 

3. Charakterystyka problemów zidentyfikowanych podczas realizacji wytycznych 

pilotażu MLW oraz narzędzi rozwiązywania tych problemów, które zostały 

zastosowane 

W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano dwa typy problemów: (1) problemy związane 

z praktycznym wdrażaniem wytycznych pilotażu MLW oraz (2) problemy związane 

z aktualnym stanem podmiotów integracji społecznej i administracji samorządowej oraz ich 

wzajemnych relacji na terenie miasta Poznania. 

(1) W okresie sprawozdawczym przedstawiciele grupy roboczej przy ZSL doświadczają 

trudności z precyzyjną interpretacją wytycznych pilotażu MLW, które wydają się być 

„przeteoretyzowane”. Wytyczne zawierają w opinii osób zaangażowanych w realizację 

pilotażu zbyt mało konkretnych wskazówek dotyczących wdrażania Modelu na terenie 

gminy. Szczegółowe omówienie zidentyfikowanych na tym etapie realizacji Pilotażu 

problemów przedstawiony został w pkt. 6 niniejszego raportu. W związku z zaistniałym 

problemem, uczestnicy grupy roboczej przy ZSL starają się swobodnie interpretować 

wytyczne pilotażu MLW, zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem. 

(2) Na podstawie doświadczeń z pierwszych działań wykonanych w ramach wdrażania 

Pilotażu stwierdzić można, że potwierdzają się zidentyfikowane na etapie tworzenia 

wniosku projektowego problemy dotyczące skonfliktowania podmiotów prowadzących 

Centra Integracji Społecznej oraz nieufności części poznańskich CIS do MOPR jako lidera 

partnerstwa lokalnego, co w konsekwencji możne znacząco utrudniać partnerskie 

działania Interesariuszy MLW. W związku z zidentyfikowanym problemem zorganizowano 
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dwa spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące Modelu Lokalnej Współpracy. 

W konsekwencji aktualny stan lokalnego katalogu interesariuszy w przypadku Centrów 

Integracji Społecznej wygląda następująco: 

- 2 CIS to „zwolennik MLW”, 

- 1 CIS ma przypisany kod „neutralny MLW”, 

- 1 CIS ma przypisany kod „przeciwnik MLW”. 

Należy wyraźnie zaznaczyć, że Centra Integracji Społecznej, którym przypisano kod 

„neutralny” i „przeciwnik” nie są przeciwnikami idei rozwijania na terenie gminy partnerskich 

programów reintegracji społecznej i  zawodowej. Przyczyny aktualnego braku pełnego 

zaangażowania tych instytucji w realizację pilotażu dotyczą samego projektu (brak zaufania 

do prób budowania partnerstwa zgodnie z metodologią zakładaną w pilotażu) oraz aktualnej 

sytuacji na terenie gminy (wątpliwości CIS, czy na obecnym etapie poszczególne podmioty 

i instytucje są gotowe do zbudowania autentycznego partnerstwa).  

4. Stopień osiągnięcia celów pilotażu 

Celem pilotażu jest uzyskanie w gminach synergii działań instytucji odpowiedzialnych za 

realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, 

wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu 

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

koordynacji usług reintegracji społeczno-zawodowej oraz wzrost poziomu współpracy 

pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi 

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

świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji 

odpowiedzialnych za aktywizację społeczno-zawodową na obszarze gminy, poprzez 

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

 

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

Zgodnie z założeniami modelu, pierwszym, niezbędnym elementem uzyskania synergii 

działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno-zawodowej 

grup osób wykluczonych społecznie jest stworzenie wstępnego katalogu interesariuszy, 

spośród których rekrutować będą się członkowie Zespołu Synergii Lokalnej. Przedstawiciele 

instytucji zakwalifikowanych do wstępnego katalogu interesariuszy zostali zaproszeni na 

spotkanie inicjatywne, co bezpośrednio zmierza do osiągnięcia celu głównego pilotażu. 

Spotkania informacyjno-promocyjne pozwoliły wywołać wstępne zainteresowanie większości 

interesariuszy MLW uczestnictwem w Modelu, co bezpośrednio przyczynia się do osiągnięcia 

pierwszego celu szczegółowego pilotażu. 

 

5. Harmonogram realizacji pilotażu 
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Nastąpiło ok. 2-miesięczne przesunięcie w harmonogramie realizacji części działań 

założonych w pilotażu. Z uwagi na przesunięcie w harmonogramie oraz generalnie zbyt krótki 

okres realizacji pilotażu MLW (w opinii członków grupy roboczej trwać on powinien 1,5 – 2 

lata), występuje ryzyko niepełnego osiągnięcia celów projektu. 

 

6. Ocena przydatności wytycznych realizacji pilotażu MLW w zakresie osiągnięcia 

celu głównego pilotażu wraz z propozycją wytycznych, o które powinien 

zostać poszerzony katalog działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów 

Pilotażu 

W opinii autorów niniejszego raportu przydatność wytycznych realizacji pilotażu MLW ocenić 

należy nisko. Wytyczne nie stanowią kompleksowych wskazówek metodologicznych, które 

byłyby przydatne przy wdrażaniu pilotażu. Najistotniejsze problemy zidentyfikowane na tym 

etapie realizacji pilotażu to:  

- Niepotrzebne skomplikowanie procesu identyfikacji i kodowania interesariuszy, 

w szczególności niepotrzebne wyróżnianie „zagadnień (sfer) związanych z usługami 

reintegracji społecznej i zawodowej”, które można odczytać jako próbę nadania modelowi 

znamion „naukowości” – w opinii autorów tego raportu zupełnie niepotrzebnie. Bardziej 

pożądane byłoby wskazanie przykładów typów i konkretnych instytucji, które mogą być 

włączone do modelu oraz przypisanie im funkcji, które w tym modelu mogą pełnić. 

- Metodologia kodowania Interesariuszy w Modelu Lokalnej Współpracy choć zawiera 

propozycję dwóch wyznaczników (kryteriów) oceny każdej z instytucji (interesariuszy) 

w zakresie jej stosunku do MLW, to nie zawiera konkretnych wytycznych operacyjnych 

dotyczących tego jak mierzyć wartość „zainteresowania problematyką przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu poprzez zatrudnienie socjalne”, czy też jak mierzyć „siłę 

oddziaływania na rozwój zatrudnienia socjalnego” ocenianej instytucji. Nie wskazano 

w modelu czy należy np. opierać się deklaracjach samych instytucji wyrażonych np. 

w badaniu ankietowym (jeżeli tak, to jakie pytania kwestionariuszowe zadać i jak 

zinterpretować wyniki?), czy też np. analizie dotychczasowych działań instytucji. W modelu 

brakuje kryteriów i narzędzi oceny – przypisania poszczególnym instytucjom „ocen”. 

W praktyce kodowanie Interesariuszy Modelu ma charakter bardzo dowolny. 

- Model nie zawiera także konkretnych wskazówek dotyczących technik 

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

„przeciwnik”, co w praktyce znacząco obniża użyteczność modelu w stosunku do potrzeb 

gminy. 

- Jeżeli chodzi o zadania Zespołu Synergii Lokalnej, w opinii autorów raportu nieefektywnym 

rozwiązaniem jest przypisanie każdemu ZSL (działającemu – zgodnie z intencją Autorów 

Modelu - w każdej gminie w Polsce) tego samego zadania nr 2 Przygotowanie dla władz 

Gminy informacji o korelacji pomiędzy ustawą o zatrudnieniu socjalnym, a takimi jak: ustawa 

o pomocy społecznej, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawa 
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o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, celem wskazania preferowanego trybu 

utworzenia podmiotu zatrudnienia socjalnego w gminie. Znacznie efektywniejsze byłoby 

przeprowadzenie jednej wysokiej jakości ekspertyzy i jej przekazanie wszystkim 

zainteresowanym gminom, które mogłyby wykorzystać ją do podejmowania kluczowych 

decyzji w zakresie powoływania/funkcjonowania już istniejących podmiotów zatrudnienia 

socjalnego w kontekście warunków lokalnych. 

- W przypadku zadania nr 3: Dokonanie niezbędnych analiz i diagnoz, w opinii autorów 

raportu konieczne byłoby przedstawienie w modelu precyzyjnych wytycznych 

metodologicznych dotyczących przeprowadzenia tych analiz i diagnoz – w przypadku gmin 

o małym potencjalne instytucjonalnym istnieje ryzyko, że analizy i diagnozy będą bardzo 

niskiej jakości. 

- W opinii przedstawicieli MOPR nietrafnym rozwiązaniem przyjętym w zasadach realizacji i 

finansowania pilotażu jest odgórne założenie, że tylko 4 – osobowa grupa robocza przy 

Zespole Synergii Lokalnej może być finansowana ze środków przeznaczonych na realizację 

pilotażu. Przy zaangażowaniu w budowie partnerstwa większej liczby podmiotów, zasada ta 

wprowadza nieuzasadnioną nierówność pomiędzy poszczególnymi podmiotami angażującymi 

się w prace ZSL. Zasada ta ogranicza również możliwość elastycznego wykorzystywania 

dostępnych w ramach pilotażu narzędzi. 

 

7. Działania planowane do podjęcia w nadchodzącym okresie sprawozdawczym 

Szczegółowy zakres zadań na kolejny okres realizacji pilotażu określony zostanie przez 

Zespół Synergii Lokalnej, który  ustali szczegółowe zadania na kolejny okres realizacji 

pilotażu. Tym niemniej stwierdzić można, że w następnym okresie sprawozdawczym 

zaplanowano następujące działania: 

- Zorganizowanie spotkania Zespołu Synergii Lokalnej, 

- Zorganizowanie kolejnego spotkania informacyjno-promocyjnego, 

- Kontynuowane będą działania grupy roboczej przy ZSL w zakresie: kodowania 

„Katalogu lokalnych interesariuszy MLW”, określenia katalogu ryzyk wynikających 

z nie włączenie się określonych Interesariuszy, ujętych w „Katalogu Lokalnych 

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

niezbędnych dla procesu budowania klimatu współpracy lokalnej; przeprowadzenia 

analizy ekonomiczno-organizacyjnej pokazującej zasoby Gminy, które można 

wykorzystać przy prowadzeniu programów reintegracji społeczno-zawodowej; 

przeprowadzenia diagnozy społeczno-demograficznej mieszkańców (osób i rodzin) 

uznanych za zagrożone wykluczeniem społecznym pozwalającą scharakteryzować 

grupę docelową działań MLW, 

- Przeprowadzone zostaną przygotowania do zorganizowania szkoleń w ramach 

pilotażu, 
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- Uczestnicy ZSL wezmą udział w szkoleniach organizowanych przez Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich, 

- Podjęte zostaną starania w celu poszerzenia katalogu lokalnych interesariuszy 

z przypisanym kodem „Zwolennik MLW”, 

- Nawiązana zostanie współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej 

w zakresie uczestnictwa przedstawicieli ZSL w pracach Regionalnej Platformy 

Współpracy w ramach pilotażu realizowanego przez ROPS. 

 

8. Charakterystyka problemów utrudniających osiąganie zamierzonych celów 

Pilotażu 

Zidentyfikować można kilka problemów, które utrudniały osiąganie zamierzonych celów 

pilotażu w bieżącym okresie sprawozdawczym: 

- Zbyt krótki okres realizacji pilotażu – w opinii przedstawicieli MOPR optymalnym 

rozwiązaniem byłoby wydłużenie okresu realizacji pilotażu do 1,5 – 2 lat, 

 - Niski poziom zaufania pomiędzy niektórymi interesariuszami MLW na terenie miasta 

Poznania, 

- Problemy z interpretacją zapisów wytycznych realizacji Pilotażu MLW 

scharakteryzowane w pkt. 6 niniejszego raportu. 

Dodatkowo, na obecnym etapie realizacji Pilotażu zidentyfikować można problemy, które 

prawdopodobnie będą utrudniać osiąganie celów Pilotażu w następnych okresach 

sprawozdawczych: 

- Brak środków finansowych dla kadry zarządzającej pilotażem, 

- Brak dyspozycyjności czasowej członków ZSL ze względu na inne zobowiązania 

zawodowej. 

 

 

 

 

 


