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Proces wykonywania co roku ustawowego

zadania jakim jest ocena zasobów pomocy

społecznej jest bardzo dobrym obszarem

do nawiązania partnerskiej współpracy

pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej

a organizacją pozarządową lub grupą

organizacji, działających na danym

terytorium.



 Diagnoza – to pierwszy etap prac - diagnoza środowiska i
rozpoznanie zasobów, czyli tzw. sił środowiskowych. To
umieszczenie w formularzu OZPS szerokich i pełnych
informacji to łatwiejsze formułowanie końcowe wniosków i
rekomendacji.

 Zasilanie formularza OZPS w dane w tabelach pochodzące z
własnych źródeł – dostarczanie przez organizacje
pozarządowe uzupełniających danych.

 Formułowanie treści sekcji opisowych poszczególnych tabel
formularza OZPS.



 To powinno być stałym elementem współpracy 
Ośrodka Pomocy Społecznej z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi. 

 Argument - tworzenie lokalnego banku 
informacji. 

 Okazja do promowania działalności i 
aktywności sektora obywatelskiego oraz 
prezentowania jego  na takich forach jak rady 
gmin czy powiatów.



 Analiza wskaźników i liczb bezwzględnych w
niektórych obszarach OZPS. Ta praca może
odbyć się wspólnie.

 Dla Ośrodka Pomocy Społecznej nawiązanie
współpracy powinno przynieść ostatecznie
korzyść, bowiem zawsze lista propozycji
wniosków i rekomendacji będzie szersza,
pozwalająca na dokonywanie wyboru tych
najbardziej pilnych.



 Informacje z OZPS w praktyce najczęściej są 

wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących 

alokacji środków finansowych na usługi i świadczenia. 

 To kwestia prezentacji w formularzu OZPS danych 

planistycznych na następny rok po ocenie. 

 Złożenie propozycji Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

włączenia się w etap konstruowania planów 

finansowych (budżetu na rok przyszły) powinno tylko 

wzbogacić propozycje.



To propozycja, którą organizacja pozarządowa

powinna potraktować jako kompleksową ofertę

dla Ośrodka Pomocy Społecznej zmierzającą nie

tylko do połączenia wspólnych sił kadrowych, ale

także zmierzającą do oszczędności czasowych.



ROPS jest instytucją, która w OZPS występuje w roli
koordynatora wojewódzkiego, korzystającego:

- po pierwsze z formularza OZPS,

- po drugie zbierającego dane i informacje dwoma
torami: gmina i powiat,

- po trzecie występującego w roli weryfikatora rzetelności
i prawidłowości przekazu informacji (tworzy regionalne
reguły walidacyjne).

PO PROSTU - ZGŁOSIĆ SIĘ DO ROPS




