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 To część formularza OZPS w której formułowane 
są treści opisowe o charakterze ogólnym, które 
wprowadzają do pozostałych rozdziałów.

 Najczęściej opis dotyczy charakterystyki 
terytorium, np. gminy lub powiatu, ewentualnie 
regionu. 

 Można zamieszczać komentarze graficzne.



Dla organizacji pozarządowych dane ważne, bo: 

1) formułowane są tezy o zapotrzebowaniu na niektóre 
usługi społeczne (edukacja, ochrona zdrowia, usługi 
opiekuńcze, rekreacja), 

2) analizowane są tzw. piramidy wieku, które pokazują 
jak w przyszłości zmieniać się będzie struktura ludności 
a co za tym idzie jakie będą potrzeby na określony 
rodzaj usług społecznych,

3) planowane są działania w zakresie pracy socjalnej w 
lokalnym środowisku na rzecz niektórych grup osób, 
np.: osób starszych, dzieci.



Dla organizacji pozarządowych to:
 nakreślenie profilu typowego klienta, osoby lub rodziny, 

w naszej gminie / lub powiecie,
 analiza świadczeń pieniężnych odnośnie określenia 

kondycji finansowej gospodarstw domowych,
 analiza skali i natężenia poszczególnych problemów, np. 

ubóstwa, przemocy w rodzinie, stopnia samodzielności 
życiowej i zdolności do samoobsługi, jak również 
możliwości ich rozwiązywania.,

 zobrazowanie liczby rodzin, wobec których prowadzona 
jest praca socjalna pozwalająca rozpoznać trudną 
sytuację.



Dla organizacji pozarządowych to:
 liczby osób korzystających ze świadczeń pieniężnych oraz różnych 

podstawowych świadczeń niepieniężnych (np. posiłku, schronienia, 
ubrania, sprawienia pogrzebu etc.),

 liczby udzielonych świadczeń przed daną jednostkę organizacyjną 
pomocy społecznej,

 kwot świadczeń z pomocy społecznej wyrażonych z złotych.

Tu są ujmowane także informacje, które są w dyspozycji organizacji
pozarządowych, realizujących indywidualne programy pomocy
i wsparcia, np.: wychodzenia z bezdomności lub zatrudnienia
socjalnego.

W wielu przypadkach brak jest prezentacji takich danych. Ta część
formularza OZPS to ewidentne pole do współpracy NGO – OPS.



Informacje z Tabeli nr 5 to informacje o dostępności oferty 
pomocowej  (usług świadczonych w instytucjach). 

Fakt rejestrowania w formularzu OZPS takich informacji jak:
 liczba placówek z liczbą miejsc,
 liczbą korzystających lub liczbę oczekujących na miejsce w 

danej placówce,
 kadrę placówek – liczbę osób zatrudnionych w tych 

placówkach,
 oraz, roczny koszt prowadzenia danej placówki

jest argumentem za współpracą NGO i jednostki 
organizacyjnej pomocy społecznej, sporządzającej ocenę.



Dla organizacji pozarządowej ważne informacje, bo:

 tablica jest uzupełniona danymi o zatrudnieniu pomocniczym w 
jednostce organizacyjnej pomocy społecznej – wolontariusze oraz 
zatrudnienie subsydiowane (staże, roboty publiczne etc.), a także 
danymi o zespołach pracy socjalnej i integracji społecznej w 
jednostce pomocy społecznej (specjaliści z art.110 ust.3 ustawy o 
pomocy społecznej).

Ostatnia informacja wydaje się być cenną dla rozwoju 
ewentualnej współpracy pomiędzy NGO a OPS bowiem odnosi się 
do udziału przedstawicieli sektora obywatelskiego w pracach 
interdyscyplinarnych zespołów.



To zbiór informacji typowo finansowo – budżetowych, 

ukazujących  nakłady ponoszone oraz planowane na 

pomoc społeczną (klasyfikacja budżetowa – 852) oraz 

na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

(klasyfikacja budżetowa – 853). 

To specjalistyczna wiedza, ale mogąca przydać się w 

ogólnym rozpoznaniu sytuacji na danym terytorium 

działania organizacji pozarządowej.



Dla organizacji pozarządowych możliwość wglądu 

do formularza OZPS jest szansą na 

poszukiwanie pomysłów, które są zbieżne 

tematycznie, lecz mogą nie powielać 

instrumentów stosowanych przez ośrodki 

pomocy społecznej. 

Dysponowanie wiedzą z Tabeli Nr 8 jest 

odpowiedzią proces planowania projektów 

społecznych.



Z tej części interesującą wiedzą są informacje 

o aktywności społeczności lokalnej i liczbie tak 

zwanych oddolnych inicjatyw obywatelskich. 

Na bazie danych Tablicy Nr 9 możemy ocenić, 

czy dostrzegamy jako współmieszkańcy problemy 

innych i jesteśmy w stanie zorganizować się w 

celu znalezienia skutecznego ich rozwiązania. 



Możliwość wglądu w tą część to możliwość

analizowania i planowania różnych wspólnych

przedsięwzięć




