
 

 

 

 

 

 

Nowy Model Współpracy  
instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami ES 

realizującymi usługi społeczne 



 

 

Testowy Model Współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami ES realizującymi  

usługi społeczne. 

Cel szczegółowy PO WER: 

1.Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. 

2.Rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, głównie usług środowiskowych 

realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację 

zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych poprzez opracowanie 

innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi 

instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne. 

 

Cztery kamienie milowe projektu: 

I: Opracowanie 3-częściowego modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z 

podmiotami realizującymi usługi społeczne. 

II: Test 3-częściowego modelu. 

III: Ostateczna wersja 3-częściowego modelu. 

IV: Działania edukacyjno-szkoleniowe. 

 

I Kamień milowy - Zadanie 1: Opracowanie 3-częściowego modelu KMW (koncepcja modelu 

współpracy) podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami świadczącymi usługi 

społeczne, obejmującego następujące sfery współpracy: 

I Sfera „zaspokajanie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych”: koncentruje się 

na procedurach nawiązania współpracy celem wysycenia potrzeb kadrowych instytucji 

świadczących określone usługi społeczne. Tymi instytucjami mają być podmioty zatrudnienia 

socjalnego. 

II Sfera „Przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ES specjalizujących się w usługach 

społecznych”: poprzez stworzenie procedur współpracy z instytucjami decydującymi się na 

uruchomienie na określonym terytorium pakietu usług społecznych potrzebnych dla 

mieszkańców tego terytorium (np. gminy lub powiatu). 

 



 

 

Głównym Partnerem współpracy będą reprezentanci instytucjonalni samorządu 

terytorialnego np. w gminie ośrodek pomocy społecznej. 

III Sfera „Wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych”: będzie koncentrować 

się na prezentacji oczekiwań zleceniodawców usług społecznych oraz katalogu usług 

społecznych, które mogą być wykonywane przez podmioty zatrudnienia socjalnego. 

Dodatkowo planuje się stworzenie narzędzia w postaci kursu e-learningowego dla 

pracowników PES. 

I kamień milowy: Zadanie 2: eksperckie konsultacje z podmiotami zatrudnienia socjalnego             

i innymi podmiotami ES, które specjalizują się w świadczeniu usług socjalnych. 

I kamień milowy: Zadanie 3: przeprowadzenie działań szkoleniowych przed przystąpieniem 

do działań testowych (pilotażu). 

II kamień milowy: Zadanie 1: dokonanie rozpoznania diagnostycznego zbioru podmiotów 

zatrudnienia socjalnego w celu zakwalifikowania ich do testów (pilotażu). 

II kamień milowy: Zadanie 2: uruchomienie pilotażu dla poszczególnych części modelu 

współpracy. 

II kamień milowy: Zadanie 3: Podsumowanie rezultatów testów, zebranie uwag i sugestii od 

jednostek organizacyjnych zatrudnienia socjalnego oraz wszystkich ich Partnerów. Po 

zakończeniu pilotażu – 4 spotkania – warsztaty, na których zostaną zaprezentowane efekty 

pilotażu. 

III kamień milowy: Prace analityczne realizowane przez zespół projektowy i grupy 

eksperckie, utworzone z przedstawicieli podmiotów i instytucji biorących udział                               

w testowaniu. Opracowanie raportów i końcowych wersji 3 części modelu KMW. 

IV kamień milowy:  

Działania upowszechniające rezultaty projektu: 

 - 1 ogólnopolskie szkolenie – w którym będą uczestniczyć podmioty zatrudnienia socjalnego 

nie biorące udziału  w projekcie, podmioty ES i inne instytucje polityki społecznej. 

 - kolportaż materiałów informacyjnych – opracowania podręcznikowe i raporty. 

 

 



 

 

Realizacja projektu ma na celu rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług 

środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących 

aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych poprzez opracowanie 

innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi 

instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne. 

Projekt zakłada szereg zadań z uwzględnieniem realizacji usług zgodnie z zasadami wyrażonymi               

w dokumencie pn. Ogólnoeuropejskie wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do 

opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.  

Wypracowany model ma stanowić kontynuację upowszechniania nowego profilu usług 

reintegracyjnych oraz wprowadzania nowych form współpracy międzyinstytucjonalnej. W istotny 

sposób znacząco poszerzy zakres tematyczny współpracy międzyinstytucjonalnej oraz dzięki 

pilotażowemu wdrożeniu pomiędzy instytucjami zatrudnienia socjalnego, dostarczy wszystkim 

interesariuszom instytucjonalnym blueprint do nawiązywania i trzymywania współpracy oraz 

wspierania tworzenie nowych KIS/CIS. 

Celem wypracowanego modelu ma być zaspokajanie potrzeb kadrowych realizatorów usług 

społecznych (podmiotów ES), opierając się na procedurach nawiązania współpracy celem 

wysycenia potrzeb kadrowych instytucji świadczących określone usługi społeczne. Usługi społeczne 

wymagają przygotowania odpowiednich kadr dla instytucji świadczących usługi. Tymi instytucjami 

mają być podmioty ekonomii społecznej, więc związek ich z podmiotami reintegracyjnymi 

przejawia się właśnie na etapie przygotowywania osób do powrotu na rynek pracy (tj. rynek usług 

społecznych) – pierwsza sfera. Model ma służyć ponadto do wspólnego diagnozowania                                

i planowania potrzeb podmiotów świadczących usługi przy uwzględnianiu kierunków rozwoju 

określonych usług w lokalnym środowisku (np. na obszarze gminy) – pierwsza sfera. Umożliwi 

przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ES specjalizujących się w usługach społecznych 

poprzez stworzenie relewantnych procedur współpracy z instytucjami decydującymi się na 

uruchomienie na określonym terytorium pakietu usług społecznych potrzebnych dla mieszkańców 

tego terytorium (np. terytorium gminy lub powiatu). Głównym Partnerem współpracy będą 

reprezentanci instytucjonalni samorządu terytorialnego, np. w gminie ośrodek pomocy społecznej, 

przed którym stawiane będzie zadanie zainicjowania rozwoju określonych usług. Podmioty 

zatrudnienia socjalnego powinny występować w roli Partnera, który będzie uzyskiwał informacje o 

uruchamianiu procesu wdrażania usług społecznych oraz związanych z tym potrzeb odnośnie form 

organizacyjnych, jakie powinny powstać (np. spółdzielnia socjalna) oraz przygotowania osób do 

pracy w wybranej formie organizacyjnej, a następnie będzie odpowiedzialny za proces edukacyjno-

przygotowawczy (szkolenia, warsztaty, rekrutacje i wybory najlepszych) – druga sfera. Model ma 

umożliwić wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych, koncentrujących się na 



 

 

prezentacji oczekiwań zleceniodawców usług społecznych oraz katalogu usług społecznych, które 

mogą być wykonywane przez podmioty zatrudnienia socjalnego – trzecia sfera. 

Dodatkowo w ramach projektu planuje się stworzenie narzędzia w postaci kursu e-learningowego 

dla pracowników PES, tak by zdobycie wiedzy w zakresie wiedzy transferowanej w ramach 

projektu nie wymagało przyjazdu do centrum szkoleniowego znajdującego się np. w Warszawie, 

lecz umożliwiało skorzystanie z wypracowanego modelu w dowolnym miejscu w Polsce z 

dowolnego urządzenia (komputer PC, tablet, smartfon). Aby przyczynić się do realizacji celów 

POWER, w szczególności do celu szczegółowego nr 9 (Wypracowanie i upowszechnienie modelu 

współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi 

społeczne.) opracowane zostaną rozwiązania współpracy dla wszystkich interesariuszy 

reprezentujących PES. Dotychczasowa współpraca instytucji PES, a także ich geograficzne 

rozmieszczenie nie są usystematyzowane i dosyć chaotyczne, co nie pozwala nowym podmiotom 

(KIS/ CIS) na bezproblemowe, sprawne i skuteczne rozpoczęcie działalności. 

 

Korzyści wynikające z zastosowania modelu: 

Model ma : 

 służyć integracji, rozwojowi i poszerzaniu dostępności usług społecznych; 

 odpowiadać na potrzeby i wyzwania cywilizacyjne polskiego społeczeństwa;  

 odpowiadać priorytetom polityki społecznej UE i profilowaniu polityki społecznej na 

poziomie krajowym; 

 kanalizować i porządkować inicjatywy podejmowane oddolnie przez samorządy 

lokalne;  

 wspierać rozwój samorządności lokalnej oraz partnerskiej współpracy 

międzysektorowej;  

 obejmować w sposób instytucjonalny usługi z różnych resortów polityk 

szczegółowych; 

 budować platformę usług społecznych wokół potrzeb rodziny; 

 posiadać wymiar więziotwórczy;  

 stanowić wspólną platformę usług społecznych i działań wspierających; 



 

 

 służyć integracji i spójności społeczności lokalnej;  

  organizować usługi w sposób systemowy  (powszechność, podmiotowość, jakość, 

kompleksowość, spójność; 

 wzmacniać lokalnych usługodawców (PES jako NGO+PS); 

 kompleksowo informować o działalności i ofercie lokalnych usługodawców oraz 

określać standardy jakości usług społecznych; 

 sprzyjać rozwojowi partnerskiej współpracy międzyinstytucjonalnej i 

międzysektorowej; 

 stwarzać możliwość zawierania porozumień w zakresie świadczenia usług 

społecznych przez NGOs i PES oraz dawać możliwości ich koordynacji w 

gminie/gminach; 

 zapewniać stabilność funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych; 

 uporządkować przepływ środków finansowych  w gminie. Wypracowane 

oszczędności mogą zostać wykorzystane na cele rozwojowe gminy. 

 

Przedsiębiorstwa społeczne będą „kołem zamachowym” rozwoju ekonomicznego terenów 

samorządu lokalnego. 

 

 

 



Nowy Model Współpracy 
instytucji zatrudnienia socjalnego 

z podmiotami ES realizującymi usługi społeczne

KONCEPCJA MODELU TESTOWEGO (TMW)

Konsultacje – konstrukcja Modelu



Wprowadzenie w problematykę Modelu –
ogólne tło dla koncepcji TMW

Konsultacje – konstrukcja Modelu



Główny kierunek TMW
• Stworzenie propozycji (instrumentarium) scenariuszy działań

zmierzających do skoncentrowania uwagi Interesariuszy
Modelu na rozwoju społecznych usług na rzecz lokalnych
społeczności, realizowanych przez podmioty sektora ES,
łączących aktywizację społeczną i zawodową ze
świadczeniem usług społecznych.

• Wykorzystanie aprobowanej przez wiele instytucji w kraju
wewnętrznej podmiotowej struktury sektora ES i relacji
między podmiotami zatrudnienia socjalnego a
pozostałymi podmiotami ES dla przygotowywania kadr
(pracowników i założycieli nowych podmiotów ES) dla sfery
usług społecznych, szczególnie tych które obejmują
najbardziej potrzebujące wsparcia grupy społeczne.



Konstrukcja Modelu TMW
Model TMW, to zbiór trzech, kompatybilnych sfer
współpracy z podmiotami ZS (opis dalej), obejmujących
takie obszary jak:

• Sfera I - zaspokajanie przez podmioty ZS potrzeb
kadrowych realizatorów niektórych usług społecznych, tj.
podmiotów ES,

• Sfera II - tworzenie nowych podmiotów ES
specjalizujących się w świadczeniu niektórych rodzajów
usług społecznych przez absolwentów CIS i KIS,

• Sfera III - zlecanie niektórych usług społecznych
sektorowi ES, z uwzględnieniem przygotowania
podmiotów ZS do ich wykonywania.



Cel I Sfery Współpracy TMW

Testowa Pierwsza Sfera Współpracy 
- Zaspokajanie przez podmioty zatrudnienia socjalnego potrzeb 

kadrowych podmiotów ES specjalizujących się w usługach 
społecznych

celem są propozycje procedur nawiązania i utrzymania współpracy
z podmiotami zatrudnienia socjalnego w zakresie wspólnego
diagnozowania, planowania i informowania o potrzebach kadrowych
realizatorów usług społecznych na obszarze gminy/powiatu
a także zamiarach uruchomienia nowych rodzajów tych usług.



Cel II Sfery Współpracy TMW

Testowa Druga Sfera Współpracy  
- Tworzenie podmiotów ES specjalizujących się w usługach 

społecznych przy udziale osób kończących pozytywnie zajęcia w 
podmiotach zatrudnienia socjalnego 

celem są procedury współpracy z podmiotami zatrudnienia socjalnego
i lokalnymi instytucjami, które pozwolą przygotowywać osoby uczestniczące w
zajęciach reintegracji społecznej i zawodowej do wypełniania ról kadr sfery
usług społecznych – w tym tworzyć i poszerzać listę podmiotów ES,
specjalizujących się w usługach społecznych.



Cel III Sfery Współpracy TMW

Testowa Trzecia Sfera Współpracy  
- Włączenie podmiotów zatrudnienia socjalnego do listy lokalnych 

realizatorów usług społecznych  

celem są propozycje procedur przygotowywania podmiotów
zatrudnienia socjalnego (standardy), które mogą stać się lokalnymi
realizatorami określonych usług społecznych, w tym szczególnie
wykonywanych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego



Centralne pojęcia Modelu TMW 

• Podmiot zatrudnienia socjalnego – dwa typy jednostek
organizacyjnych zatrudnienia socjalnego

• Usługi społeczne – wybrane ich rodzaje, w tym
szczególnie kierowane do dzieci, seniorów i osób
niepełnosprawnych

• Podmioty ES – realizatorzy usług społecznych, o różnych
formach prawnych i organizacyjnych

• Aktorzy scenariuszy inicjowanej współpracy –
reprezentanci różnych instytucji i podmiotów z
odpowiednio zaproponowanymi rolami wg. Trzech Sfer
Współpracy.



Usługi społeczne – różne ujęcia definicyjne (1) 

1. Brak definicji w ujęciu legislacyjnym.

2. Jedna z definicji w literaturze przedmiotu „Wyróżniamy dwa
rodzaje definicji usług społecznych. W ujęciu szerokim są to:
wszystkie działania i administracje, które zajmują się społecznymi
potrzebami obywateli, czyli transfery pieniężne, usługi opieki
zdrowotnej, edukacja, osobiste usługi społeczne, usługi opiekuńcze,
usługi mieszkaniowe, usługi zatrudnieniowe i wyspecjalizowane
usługi dla różnych grup docelowych (dzieci, nadużywający
substancji psychoaktywnych, ludzie z problemami
psychospołecznymi itp.). W ujęciu wąskim są to świadczenia w
naturze w przeciwieństwie do świadczeń pieniężnych, które
zasadniczo odnoszą się do opieki nad dziećmi, osobami starszymi i
niepełnosprawnymi oraz do wyspecjalizowanych usług
związanych z profesją pracy socjalnej”. Wg. Artykuł pn.: Dylematy usług społecznych, www. depot.ceon..pl ,

)



Usługi społeczne – różne ujęcia definicyjne (2) 

W 2018 r. została podjęta próba określenia prawnej definicji usług społecznych - projekt

ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.

Ta definicja brzmi następująco:

„ Art.2.1 Usługi społeczne oznaczają działania z zakresu: (1) polityki prorodzinnej, (2) wspierania 

rodziny, (3) systemu pieczy zastępczej,  (4) pomocy społecznej, (5) promocji i ochrony zdrowia, (6) 

wspierania osób niepełnosprawnych, (7) edukacji publicznej, (8) przeciwdziałania bezrobociu, (9) 

kultury, (10) kultury fizycznej i turystyki, (111) pobudzania aktywności  obywatelskiej 

– podejmowane przez gminę w celu zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej, świadczone w

formie niematerialnej bezpośrednio na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców o

określonych potrzebach lub ogółu mieszkańców.”.

Projekt Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przekazany do Sejmu RP w  dn.16 listopada 2018 r., www.prezydent.pl/.../ustawy/ .

)



Usługi społeczne – w perspektywie TMW 

• Perspektywa TMW to obszar usług społecznych, zdefiniowanych i wymienionych w
dokumencie Wytyczne EFS 2014-2020. Tak więc polem zainteresowania TMW są:

„usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej – usługi świadczone w
interesie ogólnym - umożliwiające osobom niezależne życie w środowisku lokalnym,
które zapobiegają odizolowaniu osób od rodziny i społeczności lokalnej, a gdy to
nie jest możliwe, gwarantują tym osobom warunki życia jak najbardziej zbliżone do
warunków domowych i rodzinnych oraz umożliwiają podtrzymywanie więzi
rodzinnych i sąsiedzkich.”.

• Propozycje TMW preferują następujący sposób wykonywania tych usług:

1) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak
najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym
i rodzinnym,

2) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które
ich dotyczą,

3) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są
zmuszeni do mieszkania razem,

4) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed
indywidualnymi potrzebami mieszkańców.

)



Lokalny plan rozwoju usług społecznych –
ważna propozycja TMW 

• Dla TMW oraz proponowanych przez niego procedur w III 
Sferach Współpracy – ważnym elementem jest odwolywanie się 
do zdiagnozowanych na obszarze gminy/powiatu potrzeb w 
zakresie rodzajowego układu usług społecznych.

• Dla TMW pomocnym punktem startowym powinien być
uchwalony lokalny program ich rozwoju (tzw. program rozwoju
usług społecznych) - lokalny program rozwoju usług
społecznych będzie specyficznym kamieniem bazowym.

• W przypadku jego braku TMW będzie promować rozpoczęcie
prac nad nim w ramach współpracy Aktorów i ich
oddziaływania na lokalne środowisko instytucjonalne.

)



Założenia koncepcyjne 
I Sfery Współpracy  TMW

Zaspokajanie przez podmioty zatrudnienia socjalnego potrzeb 
kadrowych podmiotów ES specjalizujących się w usługach społecznych

TMW-1

Konsultacje – konstrukcja Modelu



Propozycja ram współpracy
• Pierwsza rama: Główny Inicjator oraz terytorialni aktorzy  

współpracy.

• Druga rama: Ustalenie punktu wyjściowego do
współpracy, np. potwierdzenie planu rozwoju usług
społecznych lub potrzeby danego terytorium na określone
rodzaje usług.

• Trzecia rama: Propozycja modelowa scenariuszy
i procedur współpracy w procesie zaspokajania potrzeb
kadrowych realizatorów usług społecznych.

• Czwarta rama: Propozycja katalogu usług społecznych
dla podmiotów zatrudnienia socjalnego, przygotowujących
kadry dla realizatorów usług.



Sugestie dla propozycji I Sfery
• Łącznik ram współpracy - osoby/grupy osób, będące

uczestnikami programów reintegracji społecznej
i zawodowej w podmiotach zatrudnienia socjalnego.

• Nadrzędny charakter usług reintegracji społecznej, bowiem
one stanowią podbudowę dla potencjalnej aktywizacji
zawodowej przyszłych kadr dla sfer usług społecznych.

• Podmiotowość aktywizacji - konstrukcja procedur
współpracy TMW-1 powinna uwzględnić mechanizmy
włączające przyszłe kadry usług społecznych, do prac
określających najpierw ich potencjał reintegracyjny
a następnie oceniających spełnienie wymogów i predyspozycji,
niezbędnych z punktu widzenia wybranych usług
społecznych.



Propozycja podziału Interesariuszy –
Aktorów TMW-1

• Podział zasadniczy – Aktor Inicjująco-Koordynujący,

Terytorialni Aktorzy oraz Aktorzy Pomocniczy.

• Aktor Inicjująco-Koordynujący - jego zadaniem jest

zainicjowanie współpracy TMW-1,

• Terytorialni Aktorzy – to wykonawcy scenariuszy i

procedur współpracy, tj. podmiot ZS (CIS/KIS) oraz

podmioty ES, świadczące usługi społeczne

• Aktorzy Pomocniczy – wszyscy pozostali partnerzy

instytucjonalni, np. ośrodki pomocy społecznej,

powiatowe urzędy pracy, ROPS i inni.



Propozycja scenariuszy zainicjowania 
współpracy TMW-1
Proponuje się 3 warianty:

1) OWES = Realizator US =Podmiot ZS (tzw. optymalny)

2) Realizator US = OWES=Podmiot ZS (tzw. aktywny)

3) Podmiot ZS = OWES = Realizator US (tzw. pasywny)

Dla każdego wariantu będą rozpisane procedury, wskazówki i sugestie.

Proponuje się włączenie Jednostki Samorządu Terytorialnego – rola Aktora 
Inicjującego lub Aktora Pomocniczego.

Proponuje się utworzenie na danym terytorium TMW-1 tzw. Komitetu
Współpracy ds. Usług Społecznych (organ nieformalny w Modelu TMW), który
mógłby być ulokowany np. w OWES lub Urzędzie Gminy.



Propozycja katalogu usług społecznych –
przedmiot współpracy TMW-1

Proponuje się w TMW-1 następujący sposób ujęcia tego zagadnienia:

1. Przegląd ofert podmiotów ZS w kontekście programów przygotowywania kadr dla
obszaru usług społecznych

2. Przegląd ofert podmiotów ES (spółdzielni socjalnych) z obszaru usług społecznych

3. Przybliżenie nowego profilu usług reintegracyjnych podmiotów ZS (na przykładzie
klubów integracji społecznej)

4. Propozycja - Standard Oferty „Kadry dla usług społecznych”

„Standard Oferty” będzie propozycją o charakterze otwartym - oznacza to dopasowywanie jej
do lokalnych warunków.

„Standard Oferty” zakłada, że na danym terytorium jego zastosowania funkcjonują:

• główni Aktorzy TMW – czyli podmioty PZS, podmiot ES świadczący określone rodzaje 
usług społecznych, 

• aktorzy pomocniczy TMW, działający zarówno na terytorium bezpośredniego świadczenia 
usług społecznych jaki i poza nim (np. powiat czy województwo), oraz 

• aktor inicjująco-koordynacyjny (OWES).



Założenia koncepcyjne 
II Sfery Współpracy  TMW

- Tworzenie podmiotów ES specjalizujących się w usługach 

społecznych przy udziale osób kończących pozytywnie zajęcia w 
podmiotach zatrudnienia socjalnego 

Konsultacje – konstrukcja Modelu



Propozycja ramowych procedur TMW-2

Te procedury będą wypełniane przez współpracę Aktorów TMW-2: Terytorialnego

Aktora Zatrudnienia Socjalnego, Realizatora Usług Społecznych oraz Aktora

Inicjująco-Koordynującego (najlepiej OWES).

Procedura Nr 1 - diagnozy terytorium

Procedura Nr 2 – rekrutacja osób do przygotowania jako kadry dla Realizatorów

Usług Społecznych

Procedura Nr 3 - cykl edukacyjno-przygotowawczy przyszłych kadr dla

Realizatorów Usług Społecznych

Procedura Nr 4 - wsparcie tworzenia przez absolwentów CIS/KIS podmiotu ES

specjalizującego się w usługach społecznych

Procedura Nr 5 – monitoring współpracy w obszarze przygotowywania kadr dla

Realizatorów Usług Społecznych

Procedura dodatkowa - zainicjowanie na danym terytorium procesu utworzenia

jednostek organizacyjnych zatrudnienia socjalnego.



Propozycja alokacji absolwentów 
CIS/KIS w TMW-2

Alokacja absolwentów CIS/KIS w podmiotach ES 
wg procedur TMW-2

Alokacja założycielska -
nowy podmiot ES

Spółdzielnia 
socjalna 

założona przez 
absolwentów 

CIS/KIS

Organizacja 
pozarządowa 
prowadząca 

odpłatną 
dzialaność 

statutową założona 
przez absolwentów 

CIS/KIS

Alokacja pracownicza 
w nowoutworzonym lub 

działającym podmiocie ES

Spółdzielnia 
socjalna 

osób prawnych

Spółdzielnia 
socjalna osób 

fizycznych

Organizacja 
pozarządowa 
prowadząca 

odpłatną działaność 
statutową



Propozycja tworzenia rankingu podmiotów ZS w kontekście 
zdolności przygotowywania kadr dla sfery usług społecznych

• Tworzenie rankingu jest motywowane dokonaniem oceny zdolności 
przygotowawczej danego typu podmiotu w zakresie kadr dla sfery usług 
społecznych.

• Proponuje się następujące kryteria oceny:

1) Kryterium – konstrukcja struktur organizacyjnych typów podmiotów ZS

2) Kryterium – ustawowe „przywileje” typów podmiotów ZS

3) Kryterium – samodzielność podejmowania decyzji 

4) Kryterium – wolumen rodzaju zajęć dla uczestników 

5) Kryterium – wolumen specjalistów/instruktorów 

6) Kryterium – efektywność prozatrudnieniowa.

• Propozycja TMW-2 sugeruje, że:

1) KIS będzie przygotowywał absolwentów wg toru „pracownicy podmiotu 
ES, świadczącego usługi społecznej.

2) CIS będzie przygotowywał absolwentów wg 2-óch torów: (1) „pracownicy 
podmiotu ES, świadczącego usługi społecznej” oraz  (2) założyciele 
nowych podmiotów ES”



Program edukacyjny „Przygotowywanie kadr dla sfery usług 
społecznych” oraz katalog kwalifikacji

• Model TMW w II Sferze będzie miał propozycję opisową dotyczącą
realizacji specjalnego programu edukacyjnego przez Aktora ZS,
który będzie także przedmiotem wspólnych ustaleń pomiędzy
aktorami współpracy.

• Program edukacyjny będzie zawierał dwa segmenty tematyczne: (1)
ogólny oraz (2) specjalistyczny, dotyczący danego rodzaju usług
społecznych, przy czym segment specjalistyczny będzie
dopasowywany do toru przygotowań kadr.

• Model TMW-2 zaprezentuje sugerowaną tematykę Programu
Edukacyjnego

• Model TMW-2 będzie zawierał propozycje i sugestie dotyczące
kwalifikacji zawodowych dla określonych rodzajów usług
społecznych z uwzględnieniem konieczności spełnienia określonych
kwalifikacji społecznych (postaw społecznych)



Założenia koncepcyjne 
III Sfery Współpracy  TMW

- Włączenie podmiotów zatrudnienia socjalnego 
do listy lokalnych realizatorów usług społecznych  

-

Konsultacje – konstrukcja Modelu



Propozycja nowego ujęcia misji podmiotów ZS z perspektywy 
TMW-3

• Aktualnie:  

„misją instytucji zatrudnienia socjalnego jest uczestnictwo w
instytucjonalnym, zintegrowanym, wielosektorowym i
partnerskim systemie wsparcia i pomocy, który poprzez
interwencyjne oddziaływanie dokonuje indywidualnych
i grupowych zmian w lokalnych środowiskach społecznych,
wyzwalając aktywność i przedsiębiorczość w likwidowaniu
barier wykluczenia społecznego, integrację i usuwając postawy
bierności i roszczeniowości.”.

• Powierzenie nowej roli w TMW-3 wymaga zmiany terminu „misja”.
Będzie to zaprezentowane w Modelu TMW



TMW-3 – prezentacja formalno-prawnych możliwości zlecania 
usług społecznych 

• Założenie:

Przyjęcie roli Realizatora Usług Społecznych przez podmioty ZS
będzie uzależnione od preferowanych przez samorząd terytorialny
form wsparcia, głównie form stałego zlecania usług społecznych.

• Założenie:

Samorząd terytorialny głównym zleceniodawcą usług społecznych.

• Założenie – omówienie trybów zlecania:

1) tryb pożytku publicznego – tzw. otwarty konkurs ofert 
podmiotów uprawnionych do udziału w tych przedsięwzięciach,

2) tryb ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju- tzw. art.28a 
tej ustawy – otwarty nabór partnera,

3) tryb ustawy Prawo zamówień publicznych – tzw. zakup usług na 
bazie klauzul społecznych,

4) zamówienia typu „in-house” dla podmiotów wewnętrznych



TMW-3 – propozycja wprowadzenia terminu „zdolność 
wykonawcza” podmiotu ZS jako Realizatora Usług Społecznych

• Powierzenie nowej roli wymaga dysponowania przez podmiot ZS
określonymi zdolnościami wykonawczymi, na które składa się:
(1) własny zasób kadrowy, który dotyczy zarówno osób
zaangażowanych w sferę zarządczą, jak i personelu bezpośrednio
wykonującego zadania w ramach danej usługi, (2) baza materialno-
techniczna, umożliwiająca sprawne świadczenie określonych usług
społecznych, (3) wewnętrzne procedury, regulaminy oraz reguły
odpowiedzialności za właściwe wykonywanie obowiązków
służbowych w trakcie czasu trwania zleconej usługi.

• Decydującym elementem tych zdolności wykonawczych jest
personel bezpośrednio wykonujący usługi (absolwenci).



Minimalny standard podmiotu ZS – punkt odniesienia do oceny 
„zdolności wykonawczej” podmiotu ZS jako Realizatora Usług 
Społecznych

• Propozycje TMW-3 będą odnosiły się do minimalnego standardu
podmiotu i będą prezentowane dla każdego typu, tj. CIS i KIS:

1) Standard struktury organizacyjnej

2) Standard podstawowej dokumentacji jednostki

3) Standard techniczno-materialny jednostki organizacyjnej

4) Standard doboru kadr pracowniczych

5) Standard rekrutacji uczestników zajęć

6) Standard diagnozy i realizacji programu zatrudnienia socjalnego

7) Standard usług reintegracji społecznej i zawodowej

8) Standard programu edukacyjnego przygotowującego
kadry do usług społecznych



TESTER TMW – funkcja wykonywana przez partnerów współpracy w 
procesie walidacji zdolności wykonawczych podmiotu ZS, jako 
Realizatora Usług Społecznych 

• Walidacja na potrzeby Modelu TMW będzie oznaczała
sformułowanie w każdym przypadku odpowiedzi na pytanie: czy
zdolność wykonawcza podmiotu ZS, jaka występuje w momencie
powierzenia zadania świadczenia danej usługi spełnia potrzeby i
wymagania użytkowników, czy konieczne są zmiany Chodzi o
Realizatora Usługi Społecznej – czyli jeden z typów podmiotu
zatrudnienia socjalnego, któremu powierzono wykonywanie usługi
– centrum lub klub integracji społecznej.

• Tester TMW – grupa lub osoba - reprezentująca wariantowo:
Zleceniodawcę usługi, lub Komitet Współpracy ds. Usług
Społecznych, lub Aktora Inicjująco-Koordynującego (OWES)



Aneks do Modelu TMW 
„Sugestie wdrażania rozwiązań modelowych 

w rzeczywistości pozaprojektowej

-

To część zawierająca sugestie korzystania z rozwiązań TMW 
w sytuacji braku ostatecznej wersji Modelu, tzw. Modelu 

KMW 


	Papier_firmowy[1]
	Tekst do rozdawania nowy
	Projekt Sylpo 2019 nowa
	Konsultacje - Koncepcja modelu aktualna
	Prezentacja TMW -KONSULTACJE

