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Strona tytułowa – to element formularza pozwalający identyfikować Realizatora OZPS
poprzez umieszczone podstawowe informacje takie jak: tytuł dokumentu, rok oceny, autorzy
dokumentu;

Spis treści – to element formularza pozwalający poruszać się po formularzu wybierając konkretne
rozdziały tematyczne OZPS;

Rozdziały – to elementy formularza informujące Realizatora lub innego Użytkownika o
zawartości merytorycznej formularza OZPS, czyli obszaru poddanemu analizie

Tabele – to elementy formularza OZPS przypisane do konkretnych rozdziałów pozwalające
zebrać niezbędne dane i informacje dla dokonania analizy (oceny) konkretnych zdarzeń
społecznych na danym terytorium (np. liczba domów pomocy społecznej w powiecie). Tabele
posiadają wewnętrzne komórki, w których prezentowane są dane liczbowe;

Sekcje opisowe – to element struktury formularza OZPS pozwalający na dokonanie wpisów – opis
zdarzeń, charakterystyka stanu etc., często stanowiący uzupełnienie w stosunku do liczb
prezentowanych w tabelach formularza

W strukturze formularza OZPS wyróżnia się:
1) stałe elementy – strona tytułowa i spis treści,
2) elementy zmienne, które w danym roku ulegają pewnym
modyfikacją, np. tabele, ich zawartości lub wskaźniki.
Niezmiernie ważnym elementem są sekcje opisowe –
pozwalają na zamieszczanie dodatkowych komentarzy, a
nawet całych opisów zdarzeń społecznych, zwłaszcza w
sytuacji, kiedy układ komórek w tabelach nie został
zmodyfikowany na czas,.
Przykład- formularz OZPS VI edycji 2017/2016 r, w którym
nie zdążono dokonać zmian w tabelach, dotyczących
„Programu 500+”.

Mechanizm reguł walidacyjny






Element bezpieczeństwa prezentowania, a następnie
posługiwania
się
danymi
statystycznymi
oraz
ich
analizowania.
Element automatycznej weryfikacji poprawności
istniejących relacji i zależności opisanych za pomocą danych
statystycznych.
Element dwupoziomowy:
1) poziom centralny – reguły centralnego administratora
systemu, obowiązujące wszystkich realizatorów OZPS,
2) poziom regionalny – reguły dodatkowe, formułowane na
poziomie ROPS, pełniące rolę kontrolną w stosunku do relacji
odpowiadających potrzebom analiz regionalnych.

Mechanizm automatycznych podpowiedzi


Narzędzie ułatwiające zasilanie komórek tablic w dane
pochodzące z różnych źródeł (np. sprawozdań – resortowych,
jednorazowych oraz zbiorów centralnych. Rozpoczęcie pracy
na formularzu już zasilonym w część danych.



Narzędzie pozwalające uzupełniać formularz OZPS danymi
pochodzącymi z systemów funkcjonujących w innych
instytucjach, np. z GUS.



Narzędzie pozwala Użytkownikowi formularza OZPS z
poziomu gminy lub powiatu, odpowiedzialnemu za
wprowadzanie danych dokonywać zmiany danych, w sytuacji
kiedy uzna on „swoje dane” za bardziej rzetelne lub bardziej
aktualne.

Mechanizm podglądu komórek
 Narzędzie pozwala w każdym momencie pracy (w trakcie
wypełniania
formularza)
skorzystać
z
możliwości
sprawdzenia źródła zasilenia komórki.
 Narzędzie - ikona „i”, będącą elementem technicznym
komórki edytowalnej, powoduje pojawienie się informacji o
źródle zasilenia tej komórki.

Mechanizm objaśnień


Narzędzie pozwala korzystać w każdym momencie pracy z
formularzem z systemu objaśnienia - wzór formularza z
opisanymi źródłami zasileń każdej komórki formularza.



Narzędzie rozstrzygnięć wszystkich wątpliwości
merytorycznych, które pojawiają się w trakcie wypełniania
sprawozdania przez jednostki.



Objaśnienia mogą być w każdym momencie rozbudowywane
o kolejne interpretacje niezbędne dla poprawnego, jednolitego
wypełnienia sprawozdania.

Mechanizm porównań


Prowadzenie analityki porównawczej w OZPS jest możliwe
poprzez
zastosowanie
specjalnego
mechanizmu
informatycznego, pozwalającego „wyfiltrować” maksymalnie
20 jednostek (łącznie w jednostką bazową – tj. tą do której
będą odnoszone dane innych) i odnosić ich wyniki do
wybranego kryterium porównawczego.



Mechanizm porównań to wewnętrzna konstrukcja formularza
OZPS z punktu widzenia nie tylko analiz ale przede
wszystkim z tytułu poszukiwania argumentacji dla
formułowania rekomendacji dla rad gmin lub rad powiatów,
a także sejmików województw.

Mechanizm porównań (c.d) - Prezentacja
porównań w systemie CAS – OZPS

mechanizmu

Mechanizm porównań (c.d) - Prezentacja wyniku porównań



Legenda
Legenda

Mechanizm wskaźników


Wskaźniki - obiektywny sposób oceny poziomu (natężenia) danego zjawiska, jego
uciążliwości dla lokalnej społeczności lub wpływu na poprawę życia,
a także a może przede wszystkim dokonać porównań w stosunku do innych terytoriów
(gmin, powiatów, czy województw).



Wskaźniki społeczne pełnią różne funkcje w analizach społecznych oraz są różnego
typu.

Typy wskaźników:

1)

Wskaźniki zasobów – dzięki nim można uzyskać wiedzę na temat środków
finansowych, rzeczowych oraz zasobów ludzkich, które zostały wykorzystane w
interwencji,

2) Wskaźniki produktów – dzięki nim uzyskamy wiedzę na temat tego co zostało
zrobione, lub wdrożone poprzez podjętą interwencję,

3) Wskaźniki rezultatów - dzięki nim możemy uzyskać wiedzę na temat efektów
interwencji i czy uzyskano to co zakładano przed podjęciem określonych działań.

