
PARTYCYPACJA W TWORZENIU LOKALNEJ I REGIONALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Z PERSPEKTYWY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

- OD TEORII DO PRAKTYKI

Lublin, 28 listopada 2017 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji

ul. Bursaki 12, Lublin

Konferencja realizowana w ramach projektu:
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Pilotaż współpracy NGO i instytucji publicznych w Ocenie Zasobów Pomocy 

Społecznej - rekomendacje



Co to jest OZPS ? – kilka słów wstępu

 Ustawowe zadanie wpisane w ustawę o pomocy społecznej dla gmin, powiatów i województwa.

 To rodzaj badania i analizy, których wyniki powinny dostarczyć wiedzy na temat uwarunkowań

społecznych, demograficznych i instytucjonalnych do realizacji zadań pomocy społecznej ale

także wsparcia organizowanego w obszarach polityki społecznej skorelowanych

Art. 16a. ustawy o pomocy społecznej: „1. Gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 

społecznej i demograficznej.2. Zasoby, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy 

społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich 

problemów oraz ich rozkład ilościowy.4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie 

powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę, o której mowa w ust. 1. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą 

do planowania budżetu na rok następny.”





Co to jest OZPS ? – kilka słów wstępu (2)

 Dwa podejścia do OZPS:

 Jeśli uzna się, że OZPS jest ewaluacją – to jest to ewaluacja ex ante, bowiem analiza

jest przeprowadzana przed przystąpieniem do wdrożenia pewnych interwencji

i dostarcza wiedzy na temat tego, czy istnieje potrzeba ich zastosowania dla

zlikwidowania „uciążliwych” problemów społecznych.

 Z kolei, jeśli uzna się, że OZPS jest badaniem diagnostycznym - to jest to praca w

trakcie, której nie tylko identyfikujemy wybrany fragment życia społecznego, ale

dokonujemy także jego oceny, uznając dane zjawisko za faktyczny lub potencjalny

problem społeczny.



Realizatorzy OZPS – tzw. koordynatorzy 

Przepis art.16a ustawy z dn. 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), wprowadził 

obowiązek corocznego przygotowywania oceny zasobów pomocy 

społecznej przez gminy, powiaty i samorząd województwa.

KOORDYNACJA OZPS – ośrodek pomocy społecznej, 

powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz regionalny ośrodek 

polityki społecznej, bowiem w praktyce to te jednostki wykonują 

to zadanie.



Ogólny schemat formularza OZPS w systemie CAS 



Ogólny schemat źródeł zasilania formularza OZPS 



Cel i etapy projektu  

 CEL – wiedza oraz włączenie sektora organizacji pozarządowych we współpracę z
instytucjami przygotowującymi Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej (dalej skrót: OZPS).

Dwa etapy projektu: 

 etap edukacyjny – to dostarczenie wiedzy na temat istoty i sensu sporządzania OZPS, narzędzi 
jej sporządzania, w tym szczególnie układu strukturalnego formularza OZPS, korelacji 
instytucjonalnych w procesie OZPS, oraz sposobów walidacji i przekazu sprawozdań w Centralnej 
Aplikacji Statystycznej(CAS) do regionalnych ośrodków polityki społecznej,

 etap konsultacji i animacji współpracy przy OZPS – to uzyskanie obustronnych opinii 
(jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminy i powiatu a także organizacji 
pozarządowych co do:

- zakresów tematycznych formularza OZPS w ewentualnej współpracy, 

- warunków jakie powinny zostać spełnione dla jej zainicjowania współpracy przy formularzu OZPS,

- warunków jakie powinny zostać zagwarantowane przy ewentualnym współudziale organizacji 
pozarządowych w wypełnianiu komórek formularza OZPS.



REZULTATY I ETAPU PROJEKTU  

 Pierwsze zetknięcie się NGO z OZPS – 80% uczestników warsztatów

szkoleniowych miało okazję poznać mechanizmy sporządzania OZPS,

 Uznanie przez przedstawicieli NGO narzędzi sporządzania OZPS jako

dobrych mechanizmów zarządzania lokalnymi zasobami w obszarze

szerszym niż pomoc społeczna,

 Poznanie kalendarium OZPS,

 Poznanie mechanizmu systemu CAS – w jaki sposób zasilane są

komórki formularza,

 Struktura formularza, w tym części mogące być polem do współpracy,

obszarów tematycznych (tzw. rozdziałów formularza),



REZULTATY I ETAPU PROJEKTU – Obszary ewentualnej 

współpracy (2) - przykłady 

Obszar tematyczny formularza OZPS Powód uznania współpracy NGO-JOSP

Rozdział I - Wprowadzenie Możliwość umieszczania informacji o działalności

NGO

Rozdział II – Dane o sytuacji demograficznej i 

społecznej 

Możliwość pozyskiwania danych

Rozdział IV: Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia Możliwość dostarczania uzupełniających danych i 

informacji o zasobach prowadzonych przez NGO –

placówkach, liczbie osób korzystających a także 

kosztach utrzymania

Rozdział IX: Współpraca z organizacjami 

pozarządowymi

Możliwość prezentowania efektów działań organizacji 

pozarządowych, możliwość skoordynowania działań 

wobec potrzebujących celem ich niedublowania

Rozdział X: Wnioski i rekomendacje Możliwość umieszczenia własnych wniosków i 

postulatów



REZULTATY II ETAPU PROJEKTU – konsultacje 

Pytania konsultacyjne Opinie 

Co może być Państwa zadaniem przedmiotem współpracy w 

OZPS?

1) Dostarczanie uzupełniających danych – zgodność 

stanowisk,

2) Współpraca przy opracowywaniu opisów (wprowadzenie, 

sekcje opisowe, rekomendacje).

Do kogo powinna należeć inicjatywa nawiązania współpracy 

przy OZPS, czyli czy organizacja pozarządowa powinna 

skierować się do jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, 

czy jednostka ta powinna zaprosić organizację pozarządową 

do współpracy

1) Za inicjatywą NGO – 60% organizacji oraz 80% JOPS,

2) Za inicjatywą ośrodka – 40% organizacji oraz 20% JOPS

Pytanie konsultacyjne: 

Gdyby nastąpiło zbliżenie stanowisk obu stron to:

- opowiedzielibyście się Państwo za utworzeniem roboczego, 

wspólnego zespołu analitycznego na terenie gminy/powiatu,

- wolelibyście Państwo zachować indywidualny tryb pracy nad 

formularzem OZPS, przy włączaniu opracowanych przez 

Partnera części do końcowej wersji formularza?

1) Za „zespołem roboczym” – 80% organizacji 

pozarządowych, a tylko 5% JOPS,

2) Za „indywidualnym trybem opracowywania OZPS” – 20% 

organizacji a 95% JOPS.



REZULTATY II ETAPU PROJEKTU – konsultacje 

Pytania konsultacyjne Opinie 

Czy widzicie Państwo możliwość wspólnego 

opracowywania rekomendacji i wniosków OZPS?

1) 100% JOPS jest na „tak”

2) 60% organizacji jest na „tak” ale pod warunkiem 

wcześniejszego zapoznania się z danymi

W jaki sposób powinno następować udostępnianie 

danych i informacji z OZPS dla organizacji 

pozarządowych?

1) poprzez bezpośrednie kontakty organizacji 

pozarządowej z wykonawcą OZPS – 70% 

organizacji,

2) poprzez strony internetowe – 100% JOPS

Czy dostrzegacie Państwo potrzebę włączenia 

organizacji pozarządowych w posiedzeniach Rad 

Gmin/Rad Powiatów, na których omawiane są wyniki  

OZPS?

Zgodność poglądów 

Czy jesteście Państwo ze ewentualnym wprowadzeniem 

do systemu CAS mechanizmów umożliwiających 

udostępnianie części formularza OZPS organizacjom 

celem wprowadzenia danych i informacji?

Praktycznie 70-80% konsultantów opowiedziało się 

przeciw tworzeniu wyodrębnionych części formularza 

OZPS dla organizacji pozarządowych.



REZULTATY II ETAPU PROJEKTU – animacja lokalna 

 Animatorzy zaproponowali ramowy wzór porozumienia o współpracy – został on

przyjęty pozytywnie, i nie wniesiono większych zastrzeżeń do jego treści.

 Nie udało się zawrzeć żadnego porozumienia mimo gotowości stron a

głównym powodem było:

- brak wiedzy po stronie JOPS o kształcie merytorycznym formularza OZPS na

edycję 2017/2018,

- brak stworzonego mechanizmu w systemie CAS do wydzielonego opracowania

przez organizacje pozarządowe części formularza OZPS i przekazywania jego do

lokalnego koordynatora.



WNIOSKI i POSTULATY PROJEKTU

Wniosek 1 – ustabilizowanie procesu zmian struktury formularza OZPS sprzyjałoby
nawiązaniu współpracy,

Wniosek 2 – wcześniejsze zamieszczanie formularza OZPS w systemie CAS na kolejne
edycje jej sporządzania,

Wniosek 3 – rozważenie możliwości stworzenia odrębnego formularza OZPS dla
organizacji pozarządowych – przebudowa Rozdziału 9 – celem dostarczania go
z wyprzedzeniem do ośrodka pomocy społecznej,

Wniosek 4 – rozważenie możliwości wprowadzenia zmian do przepisów prawnych w
zakresie współpracy rad pożytku publicznego z jednostkami sporządzającymi OZPS

Wniosek 5 – rozważenie możliwości wprowadzenia zmian w nazwie zadania, określonego
przepisem art.16a ustawy o pomocy społecznej



OZPS – zmiany edycja 

2017/ 2018



Informacja o OZPS na stronie „rjps.mrpips.gov.pl”



Najważniejsze zmiany w formularzu OZPS 

w edycji 2017 / 2018 

Dodanie świadczenia wychowawczego (500 Plus)

Zmiana klasyfikacji budżetowej (nowy rozdział 855)

Usprawnienie procesu zasileń danymi (nowe źródła)

Uruchomienie oceny od 1 marca 2018 roku – przy 

umieszczeniu wzoru formularza na koniec grudnia 2017 r. w 

systemie RJPS



OZPS – zmiany 2019



Pulpity informacyjne – prezentacja danych w formie graficznej



Ocena w formie graficznej - Pulpity informacyjne



Dziękuję Państwu 

za uwagę 


