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Idea projektu

Dlaczego taki projekt?



http://zatrudnieniesocjalne.pl/raporty-i-analizy/



Idea projektu

Dwa filary projektu: 

 filar edukacyjny – czyli 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 

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.



Cele projektu

CEL GŁÓWNY:
 Przygotowanie 45 osób (przedstawicieli organizacji pozarządowych) do zwiększenia

aktywności w przestrzeni regionalnej polityki społecznej oraz aktywności do

obywatelskiego kształtowania rekomendacji dla polityki społecznej w corocznie

sporządzanych ocenach zasobów pomocy społecznej, do końca 2017 roku.

OCZEKIWANA ZMIANA:

 Projekt powinien doprowadzić do wzmocnienia partycypacyjnego trybu wyznaczania

kierunków polityki społecznej (rekomendacje) w gminach i powiatach Regionu

Lubelskiego poprzez "obywatelskie otwarcie" procedur sporządzania Oceny Zasobów

Pomocy Społecznej. Jednocześnie środowisko obywatelskie będzie mogło

wykorzystywać do celów statutowych swoich organizacji i podmiotów ekonomii

społecznej zbiory informacyjne OPZS.



Cele projektu:

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 1: 

 Wzrost partycypacji obywateli (45 przedstawicieli organizacji obywatelskich,

15 organizacji pozarządowych) w sprawach publicznych, ze szczególnym

uwzględnieniem obszaru pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu

społecznemu oraz wyrównywania szans rozwojowych w lokalnej przestrzeni

do końca 2017 roku.

OCZEKIWANA ZMIANA:

 Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału reprezentantów środowisk

obywatelskich na poszczególnych etapach sporządzania lokalnych ocen

zasobów pomocy społecznej, w tym szczególnie na etapie diagnozy,

określania potrzeb zasobów infrastruktury instytucjonalnej oraz wniosków

i rekomendacji dla rad gmin i powiatów



Cele projektu:

CEL SZCZEGÓŁOWY NR 2: 

 Wzmocnienie potencjału 15 organizacji pozarządowych dla partycypacyjnego

wyznaczania kierunków polityki społecznej realizowanej lokalnie i regionalnie

do końca 2017 roku.

OCZEKIWANA ZMIANA:
 Projekt przyczyni się do wzrostu wiedzy członków, pracowników i wolontariuszy

organizacji III sektora oraz ich umiejętności wpływania na kształt lokalnej

i regionalnej polityki społecznej, a także do podniesienia stopnia

wykorzystywania instrumentów budowania rekomendacji dla instytucji

publicznych.



Główne działania projektowe:

Warsztaty edukacyjno-szkoleniowe dla NGO

Warsztaty edukacyjne maja na celu wyposażenie

przedstawicieli NGO w wiedzę o roli oceny zasobów

pomocy społecznej (OZPS) w lokalnych społecznościach.

Odbywały się w 3 grupach po 15 osób każda.

( w okresie wrzesień – listopad 2017). Każde szkolenie

przeprowadzone było w cyklu zajęć wyjazdowych.



Główne działania projektowe:



Główne działania projektowe:

Biblioteczka Animatora OZPS



Główne działania projektowe:

http://www.jsnphumanus.pl/jsnp/biblioteczka-animatora-ozps



Główne działania projektowe:

Opracowanie merytoryczne informatora "Vademecum...„ - podręcznik dla NGO 

 Celem tego działania było opracowanie podręcznika dla organizacji pozarządowych: Vademecum dla organizacji

pozarządowych o OZPS". Taki podręcznik jest niezbędny z uwagi na fakt "braku otwartości OZPS", jakie jest

obecnie i skoncentrowanie procesu przygotowawczego tylko do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

W wielu obszarach OZPS organizacje pozarządowe mogą dostarczać niezbędnej wiedzy i informacji o sytuacji

społecznej w lokalnym środowisku (głównie diagnoza i rekomendacje).

Treść merytoryczna podręcznika zawiera m.in.:

 1) opis procedury przeprowadzania OZPS, w tym części składowych formularza, wykorzystanie danych

i informacji dla rekomendacji stawianych radom gmin i powiatów,

 2) opis partycypacji organizacji pozarządowych w sporządzaniu OZPS, w tym: części jakie mogą być

przygotowywane przez NGO,

 3) sposoby i techniki animacji udziału NGO w OZPS,

 4) praktyczne przykłady współpracy sektora NGO z JOPS-ami w środowiskach lokalnych.



Główne działania projektowe:



Główne działania projektowe:

Pilotaż Test Obywatelskiej Animacji OZPS pilotażowe działania na
terenie gmin

 Działania pilotażowe (animacyjne) będą prowadzone przez grupę

animatorów (w licznie 5 osób, w tym: 1 koordynator oraz 4

animatorów), która po odbyciu szkolenia dysponuje odpowiednim

zakresem wiedzy o OZPS, a także może wykorzystywać własne

doświadczenie w zakresie współpracy z JOPS-ami oraz

nawiązywaniu partnerstw międzysektorowych.



Ostateczny produkt projektowy

"Pilotaż współpracy organizacji pozarządowych                             

i instytucji publicznych 

w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej                              

- rekomendacje"



Dziękuje za uwagę


