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DLACZEGO OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ A NIE BILANS POTRZEB?

 Termin „Ocena Zasobów Pomocy Społecznej” - pierwszy raz pojawia się w słowniku pomocy społecznej
w 2011 r. - nowelizacja ustawy z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 W praktyce - od 2012 r. jest zadaniem obligatoryjnym dla jednostek samorządu terytorialnego zastępującym
dotychczas sporządzany bilans potrzeb.

Przesłanki wprowadzenia zmian – OZPS w miejsce bilansu potrzeb:

 Zróżnicowany stan opracowań bilansu – opracowanie wg wskazówek regionalnych ośrodków polityki społecznej. 

 Trzy typy bilansów: 

1) Prezentacja zbioru tablic informacyjno-statystycznych z danymi ilościowymi, 

2) Prezentacja tablic statystycznych wraz z opisem niektórych obszarów pomocy społecznej,

3) Bardzo rzadko występujący – prezentacja informacji bilansowych posiadających cechy dwóch pierwszych 
z pogłębionymi analizami zachodzących zmian.

Bilanse traktowano bardzo rzadko jako prognozy a częściej jako sprawozdania z minionego okresu.



DLACZEGO OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ A NIE BILANS POTRZEB? 

(c.d.2)

 Cele polityki społecznej, w tym cele pomocy społecznej uzyskuje się 
poprzez działanie celowościowe. 

 Działania celowościowe to następujące po sobie czynności, to także 
spodziewane wyniki.

 Działania celowościowe muszą być poprzedzone analizami 
ograniczeń oraz analizami dostępności zasobów infrastrukturalnych.



CZYM JEST W TAKIM RAZIE O OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ?

 Dysponowanie informacjami i danymi jest niezbędne przed etapem podejmowania 
decyzji odnośnie kierunków interwencji.

 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej jest pewnego rodzaju badaniem, bowiem:

1) Narzędzie (formularz) ma drugorzędne znaczenie,

2) Kluczowym zagadnieniem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie „co?” chcemy badać a 
dopiero potem „jak?”. 

3) Treści narzędzia OZPS stanowią środek do uzyskania odpowiedzi jakie obszary będą 
badane i poddawane analizie, jakimi zasobami infrastrukturalnymi, kadrowymi 
dysponujemy. 

 OZPS będąc badaniem ma charakter zarówno ewaluacji jak i diagnozy.



CZYM JEST W TAKIM RAZIE O OCENA ZASOBÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ ? (c.d.2)

 OZPS jako ewaluacja

Jest to ewaluacja ex ante, bowiem wykonywana jest przed przystąpieniem do 
wdrożenia pewnych interwencji i dostarcza wiedzę na temat tego, czy istnieje 
potrzeba zastosowania nowych rozwiązań. 

 OZPS jako badanie diagnostyczne

W trakcie badania identyfikowane są wybrane fragmenty życia społecznego, 
dokonywana jest ich ocena (za pomocą liczb bezwzględnych lub wskaźników) 
oraz wnioskowanie o sile natężenia, czyli sprawiania że stają się one problemami 
społecznymi.



CZYM JEST W TAKIM RAZIE O OCENA ZASOBÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ ? (c.d.3)

OZPS służy:

1) Zarządzaniu w polityce społecznej, w tym także w pomocy 
społecznej,

2) Planowaniu nakładów na działania interwencyjne,

3) Wyrównywaniu szans rozwojowych poprzez efektywniejsze
wykorzystywanie zasobów, kadr a także rozwojowemu
uzupełnianiu infrastruktury instytucjonalnej oraz oferty usług.



REALIZATORZY i KALENDARZ OZPS 

Gmina (ośrodek pomocy społecznej) – do 30 kwietnia
roku następnego po roku sprawozdawczym

Powiat (powiatowe centrum pomocy rodzinie) –
do 30 kwietnia roku następnego po roku
sprawozdawczym

Województwo (regionalny ośrodek polityki 
społecznej) – do 30 czerwca roku następnego po roku 
sprawozdawczym



Dziękuję za uwagę


