Załącznik do uchwały nr 58 KM PO WER z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zmian w Rocznym Planie
Działania na 2016 rok dla Działania 2.5 w ramach II Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE PO WER

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Cel szczegółowy
PO WER,
w ramach którego
realizowane będą
projekty

Priorytet
inwestycyjny

Cel 2: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego
Celem konkursu będzie wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi
wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej
od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Priorytet inwestycyjny 9 i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Planowany kwartał
ogłoszenia konkursu

Lp. konkursu
Planowany miesiąc
rozpoczęcia naboru
wniosków o
dofinansowanie
Czy w ramach
konkursu będą
wybierane projekty
grantowe?
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TAK

NIE

Alokacja na dany typ projektu/operacji: 28 800 000,00 PLN

X

1

W tym alokacja na poszczególne województwa:
- dolnośląskie – 1 800 000,00 PLN
Planowana alokacja
(PLN)

- kujawsko-pomorskie – 2 160 000,00 PLN
- lubelskie – 1 800 000,00 PLN
- lubuskie – 1 080 000,00 PLN
- łódzkie – 1 800 000,00 PLN

1

Ostateczna wartość alokacji oraz liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu
jest zależna od wysokości środków zakontraktowanych w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-005/16

- małopolskie – 1 800 000,00 PLN
- mazowieckie – 2 880 000,00 PLN
- opolskie -1 080 000,00 PLN
- podkarpackie – 1 800 000,00 PLN
- podlaskie – 1 440 000,00 PLN
- pomorskie – 1 800 000,00 PLN
- śląskie – 2 160 000,00 PLN
- świętokrzyskie – 1 440 000,00 PLN
- warmińsko-mazurskie – 1 800 000,00 PLN
- wielkopolskie – 2 160 000,00 PLN
- zachodniopomorskie - 1 800 000,00 PLN.
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

NIE

X

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

Nie dotyczy

1. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w
których w wyniku wsparcia EFS nastąpiło oddzielenie zadań
związanych z prowadzeniem postępowania
administracyjnego od wykonywania pracy socjalnej oraz
świadczenia usług socjalnych.

Ogółem w
konkursie

2

80

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika
W podziale na:

2

Ogółem w

Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta w ramach niniejszego konkursu oraz konkursu nr POWR.02.05.00-IP.0300-005/16.

Kobiety

Mężczyzn

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
objętych wsparciem w celu zmiany systemu
organizacyjnego.

konkursie

3

80

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
KRYTERIA WARUNKUJĄCE (dotyczy konkursów z etapem preselekcji)
Nie dotyczy.
Uzasadnienie:

W ramach konkursu nie przewiduje się etapu preselekcji.
KRYTERIA DOSTĘPU

1. Wnioskodawcą w projekcie jest jednostka organizacyjna pomocy społecznej zdefiniowana w ustawie o
pomocy społecznej - ośrodek pomocy społecznej.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie
kryterium
wynika z ze specyfiki typu
operacji oraz konieczności
osiągnięcia
określonego
wskaźnika
produktu
w
ramach projektów.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane jest
na
podstawie
treści
złożonego
wniosku
o
dofinansowanie projektu PO
WER.
2. Działania w ramach projektu realizowane będą zgodnie z przepisami:
-

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym akty wykonawcze do ustawy z 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej;

-

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

-

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie
kryterium
wynika z obowiązku realizacji
wsparcia w ramach projektu
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane jest
na podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie
projektu PO WER.
3. Wnioskodawca w ramach projektu wdroży w ramach swojej jednostki organizacyjnej nowy system
organizacyjny, zgodny z art. 110a ustawy o pomocy społecznej oraz założeniami do zmian do ustawy o

3

Docelowa wartość wskaźnika zostanie osiągnięta w ramach niniejszego konkursu oraz konkursu nr POWR.02.05.00-IP.0300-005/16.

4

pomocy społecznej .
Przedmiotem projektu jest
poprawa
obsługi
osób
zgłaszających się do ośrodka
pomocy
społecznej
(w
zakresie umożliwienia im
przezwyciężania
trudnej
sytuacji, w której się znalazły)
poprzez zmianę organizacji
pracy
ośrodka
pomocy
społecznej,
obejmującą
wprowadzenie
rozwiązań
optymalizujących
wykorzystanie kompetencji
zatrudnionych pracowników
socjalnych. Opierając się na
założeniach do zmiany ustawy
o pomocy społecznej oraz
obowiązujących przepisach
ustawy o pomocy społecznej
(szczególnie art. 110a ustawy)
zmiana
struktury
organizacyjnej zaplanowana
w projekcie opiera się na
wyodrębnieniu Zespołów lub
Stanowisk
pracy
(Zespól/Stanowisko)
w
zależności
od
wielkości
ośrodka i przypisaniu im
ramowych zadań, możliwych
do zastosowania w gminach o
różnej wielkości.

Uzasadnienie:

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Zakłada się, iż nastąpi zmiana
systemu
organizacyjnego
jednostki
polegająca
na
rozdzieleniu
zadań
administracyjnych ośrodka od
pracy socjalnej i usług
socjalnych.
Projekt realizowany będzie, w
oparciu
o
art.
110a
obowiązującej
ustawy
o
pomocy społecznej oraz o
założenia do zmiany ustawy o
pomocy społecznej, których
zakres jest szerszy niż zmiany
organizacyjne w ośrodkach
pomocy społecznej. Dlatego
też, pomimo, że pracenad
projektem założeń do zmiany
ustawy
trwają,
zmiany
struktury organizacyjnej ops,

4

„Założenia projektu ustawy
z dnia 5 sierpnia 2014 r.

o

zmianie

ustawy

o

pomocy

społecznej

oraz

niektórych

innych

ustaw.

Wariant

II.”

zapisane w założeniach, nie są
kwestią sporną na poziomie
prac centrum legislacyjnego
rządu.
Wprowadzenie
kryterium
wynika
z
konieczności
wdrożenia zmian w systemie
organizacyjnym
pomocy
społecznej w celu realizacji
wskaźników określonych w
PO WER.
Kryterium weryfikowane jest
na podstawie treści
złożonego wniosku o
dofinansowanie projektu PO
WER.
4. W ramach poszczególnych województw zostanie wyłoniona następująca liczba jednostek, w ramach limitu
środków wskazanego na dane województwo:
-

dolnośląskie – maksymalnie 5 jednostek (1 800 000,00 PLN),

-

kujawsko-pomorskie – maksymalnie 6 jednostek (2 160 000,00 PLN),

-

lubelskie – maksymalnie 5 jednostek (1 800 000,00 PLN),

-

lubuskie – maksymalnie 3 jednostki (1 080 000,00 PLN),

-

łódzkie – maksymalnie 5 jednostek (1 800 000,00 PLN),

-

małopolskie – maksymalnie 5 jednostek (1 800 000,00 PLN),

-

mazowieckie – maksymalnie 8 jednostek (2 880 000,00 PLN),

-

opolskie - maksymalnie 3 jednostki (1 080 000,00 PLN),

-

podkarpackie – maksymalnie 5 jednostek (1 800 000,00 PLN),

-

podlaskie – maksymalnie 4 jednostki (1 440 000,00 PLN),

-

pomorskie – maksymalnie 5 jednostek (1 800 000,00 PLN),

-

śląskie – maksymalnie 6 jednostek (2 160 000,00 PLN),

-

świętokrzyskie – maksymalnie 4 jednostki (1 440 000,00 PLN),

-

warmińsko-mazurskie – maksymalnie 5 jednostek (1 800 000,00 PLN),

-

wielkopolskie – maksymalnie 6 jednostek (2 160 000,00 PLN),

-

zachodniopomorskie - maksymalnie 5 jednostek (1 800 000,00 PLN).

Uzasadnienie:

Wprowadzenie
kryterium
wynika
z
konieczności
osiągnięcia
określonego
wskaźnika
produktu
w
ramach projektów, a także
zapewnienia
równego
dostępu
do
wsparcia
jednostkom organizacyjnym
pomocy społecznej z różnych
regionów Polski. Ze względu
na geograficzne rozłożenie
zapotrzebowania na terenie
całej
Polski
został
wprowadzony podział na

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

województwa
proporcjonalnie do liczby
klientów pomocy społecznej
w danym regionie.
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie
projektu PO WER.
5. Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie
kryterium
wynika
z
konieczności
zapewnienia ram czasowych
dla osiągnięcia wskaźników
rezultatu i produktu w
ramach projektów.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie
projektu PO WER
6. Wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia trwałości wdrożonych zmian organizacyjnych przez okres co
najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu (dotyczy to również zatrudnienia pracowników socjalnych).
Łączna liczba pracowników socjalnych zatrudnionych u Wnioskodawcy (tj. pracowników socjalnych
zatrudnionych w ramach projektu oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza projektem) nie może
zostać zmniejszona przez okres 2 lat od zakończenia realizacji projektu.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium
wynika z konieczności
zapewnienia trwałości
wypracowanych i
wdrożonych w ramach
projektu nowych rozwiązań
organizacyjnych w ośrodkach
pomocy społecznej po jego
zakończeniu.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie
projektu PO WER.
7. Wnioskodawca składa jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie
kryterium
wynika
z
konieczności
osiągnięcia
określonego
wskaźnika
produktu
w
ramach projektów, a także
zapewnienia
równego
dostępu
do
wsparcia
instytucjom organizacyjnym
pomocy
społecznej
z
regionów
Polski
zróżnicowanych
pod
względem
struktury
i
wielkości.
W przypadku złożenia przez
jednego
wnioskodawcę,

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

więcej niż 1 wniosku w
odpowiedzi
na
konkurs,
Instytucja
Organizująca
Konkurs odrzuca wszystkie
złożone w odpowiedzi na
konkurs
wnioski
tego
Wnioskodawcy, w związku z
niespełnieniem przez niego
kryterium dostępu.
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie
projektu PO WER.
8.

Wnioskodawca zapewni wykorzystanie rozwiązań modelowych oddzielenia procedury administracyjnej
przyznawania świadczeń pomocy społecznej od pracy socjalnej, w oparciu o „Zasady wdrażania usprawnień
5
organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” oraz Modele realizacji usług o
6
określonym standardzie w gminie oraz mieście na prawach powiatu.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie kryterium
wynika z konieczności
zapewnienia rzetelnej i
prawidłowej realizacji działań
projektowych przez
Beneficjenta oraz
kompleksowego
wprowadzenia rozwiązań,
które zwiększą efektywność
pracy socjalnej oraz usług
socjalnych, a także
usprawnią pracę
pracowników socjalnych
zarówno w wymiarze
organizacyjnym jak i
administracyjnym, w oparciu
o planowane zmiany
ustawowe oraz produkty
wypracowane w ramach
projektów systemowych PO
KL 2007-2013.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie
projektu PO WER.
9. Wnioskodawca złoży oświadczenie, że stanowiska pracy utworzone w ramach projektu nie będą
jednocześnie finansowane ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych.

Uzasadnienie:

Kryterium wynika z
konieczności zapewnienia
transparentności i
przejrzystości wydatkowania
środków Europejskiego

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

5

„Zasady wdrażania usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” dostępne będą na stronie
internetowej www.mpips.gov.pl oraz w Załączniku do dokumentacji konkursowej.
6

Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie oraz Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach
powiatu zostaną udostępnione jako Załączniki do dokumentacji konkursowej oraz na stronie internetowej www.mpips.gov.pl

Funduszu Społecznego, z
których finansowany będzie
projekt oraz wyeliminowania
możliwości podwójnego
finansowania tożsamych
wydatków.
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie
projektu PO WER.
9. Do dofinansowania zostanie wybrany projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.
Zakończenie negocjacji z
wynikiem pozytywnym
oznacza:
- uznanie za spełnione
zerojedynkowych kryteriów
obligatoryjnych, które w
trakcie oceny merytorycznej
warunkowo uznane zostały
za spełnione i/lub

Uzasadnienie:

- przyznanie wyższej liczby
punktów za spełnienie
punktowych kryteriów
merytorycznych, która była
warunkowo przyznana przez
oceniających.

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium będzie uznane za
spełnione w przypadku
wprowadzenia do wniosku
wszystkich wymaganych
zmian wskazanych przez
oceniających w Kartach
Oceny Merytorycznej lub
Formalno-Merytorycznej lub
akceptacji przez IOK
stanowiska Wnioskodawcy.
KRYTERIA PREMIUJĄCE
7

1. Wnioskodawca rozpoczął w jednostce wdrażanie
usprawnień organizacyjnych w polegających na
rozdzieleniu spraw administracyjnych (związanych ze
świadczeniami
wydawanymi
decyzją
administracyjną) od pracy socjalnej i usług

Uzasadnienie:

7

Wprowadzenie
kryterium
wynika
z
konieczności
zapewnienia
rzetelnej
i
prawidłowej realizacji działań
projektowych
przez

WAGA

5

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Rozpoczęcie wdrażania usprawnień organizacyjnych oznacza wyodrębnienie w strukturze ośrodka pomocy społecznej działu/stanowiska
pracy socjalnej i działu/stanowiska usług socjalnych oraz działu/stanowiska do spraw świadczeń (zgodnie z art. 110a ustawy o pomocy
społecznej oraz projektem „Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Wariant II.” z
dnia 5 sierpnia 2014 r.).Proces uznaje się za rozpoczęty, jeśli w ops funkcjonują min. 2 działy lub stanowiska.

Beneficjenta.
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie
projektu PO WER.
Katalog kosztów możliwych
do sfinansowania zostanie
wskazany w Regulaminie
konkursu, który zostanie
udostępniony na stronie
internetowej
www.kapitalludzki.gov.pl w
dniu ogłoszenia konkursu.
2. Wnioskodawca udokumentuje fakt zlecenia minimum
jednej usługi, w momencie składania wniosku o
dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs. Ponadto,
wnioskodawca zobowiąże się do zlecenia minimum
jednej usługi w trakcie realizacji projektu. Obie usługi
realizowane będą ze środków spoza realizowanego
projektu.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie
kryterium
wynika
z
konieczności
zapewnienia współpracy ops
z
innymi
podmiotami
realizującymi usługi w celu
bardziej
skutecznego
wsparcia osób i rodzin.
Zgodnie z ustawa o pomocy
społecznej usługi mogą być
realizowane przez ośrodek
pomocy
społecznej
lub
zlecane na zewnątrz na
podstawie art. 25 ustawy o
pomocy społecznej lub w
trybie
ustawy
prawo
zamówień publicznych.

WAGA

5

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

WAGA

5

Stosuje się do typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści złożonego
wniosku o dofinansowanie
projektu PO WER.
3. Wnioskodawcą jest gmina miejsko – wiejska lub
wiejska do 50 tys. mieszkańców.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie
kryterium
wynika
z
konieczności
zapewnienia
wyrównania
szans w przeprowadzeniu
zmian organizacyjnych w ops
dla gmin z mniejszą liczbą
mieszkańców.
Udział w/w
wnioskodawców korzystnie
wpłynie na wyniki pilotażu.
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści złożonego

wniosku o dofinansowanie
projektu PO WER.
KRYTERIA STRATEGICZNE (dotyczy konkursów z etapem oceny strategicznej)
Nie dotyczy.
Uzasadnienie:

W ramach konkursu nie przewiduje się oceny strategicznej.
ELEMENTY KONKURSU

1. Ocena formalna
2. Ocena merytoryczna

DZIAŁANIE PO WER

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł lub zakres
projektu

Projekt polega na opracowaniu narzędzia czyli jednolitego modelu zawierającego
wystandaryzowany zakres zbieranych danych, opracowanego w oparciu o zakres
danych zbieranych w ramach Oceny Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS) oraz
opracowaniu narzędzia informatycznego, które będzie służyło do agregowania,
analizowania i monitorowania na poziomie krajowym danych zawartych w lokalnych i
regionalnych OZPS.
Całość projektu jest powiązana z produktem opracowanym i wdrożonym w ramach PO
KL (projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”) - narzędziem umożliwiającym
przeprowadzenie procedury OZPS. Na poziomie gmin i powiatów dane OZPS
wykorzystywane są przede wszystkim do diagnozowania przyczyn problemów
społecznych oraz określanie ich oddziaływania na poziom życia społecznego. Wyniki
diagnoz lokalnych pozwalają w późniejszych etapach prac w gminach i powiatach
planować krótko - i długoterminowe przedsięwzięcia łagodzące te problemy wraz z
określaniem niezbędnych zasobów infrastruktury instytucjonalnej, zasobów kadrowych
i finansowych (np. wnioski i rekomendacje). Natomiast na poziomie wojewódzkim na
podstawie przekazanych danych OZPS z gmin i powiatów następuje proces tworzenia
(budowania) strategii wojewódzkich, określania głównych kierunków polityki
społecznej, w tym kierunków interwencji pomocowej. W chwili obecnej brakuje
agregacji danych OZPS na poziomie centralnym, na którym przede wszystkim tworzone
są warunki legislacyjne dla wdrażania kierunków strategii wojewódzkich oraz dla
praktycznego wykonywania interwencyjnych zadań z zakresu pomocy i integracji
społecznej na poziomie gmin i powiatów. Powstałe narzędzie informatyczne usprawni
zarządzanie polityką na rzecz redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego z poziomu
krajowego. Będzie ono wykorzystane do porównywania zasobów w obszarze pomocy
społecznej w ujęciu terytorialnym, formułowania rekomendacji i zaleceń dla
regionalnych i lokalnych polityk zakresie polityki na rzecz redukcji ubóstwa i
wykluczenia społecznego z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych terytoriów,
mierzenia ich oddalenia od realizacji celów dotyczących redukcji ubóstwa
wyznaczonych na poziomie krajowym (w szczególności w Programie Przeciwdziałania
Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu) i europejskim (w Strategii Europa 2020).
Narzędzie to będzie wykorzystane do wyznaczania i modyfikowania kierunków

interwencji publicznej, również w odniesieniu do środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Dane uzyskane z narzędzia będą służyły do formułowania rekomendacji i zaleceń dla
regionalnych i lokalnych podczas realizacji projektu pn. „Dokonanie na poziomie
krajowym przeglądu strategii rozwiązywania problemów społecznych i stworzenie
narzędzia dla jednostek samorządu terytorialnego, które umożliwia poprawę jakości
tych strategii ( z uwzględnieniem danych z narzędzia monitorowania)”. Wskazana logika
projektowa jest zgodna z sekwencją działań wyznaczonych w SZOOP PO WER.
Dotychczas wypracowane w PO KL elementy, uzupełnione o nowe narzędzie, stworzą
kompleksowy system monitorowania, pozwalający MRPIPS na efektywne planowanie i
realizację działań z zakresu polityki społecznej.
Cel szczegółowy
PO WER w ramach,
którego projekt będzie
realizowany
Priorytet inwestycyjny
Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

Cel główny projektu

Cel szczegółowy 1. Wzmocnienie procesów monitorowania i ewaluacji polityki na
rzecz włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

PI 9I Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Opracowanie
i
wdrożenie
narzędzia
agregowania,
analizowania
i monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów
pomocy społecznej, przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.

Celem głównym projektu jest usprawnienie zarządzania polityką na rzecz redukcji
ubóstwa i wykluczenia społecznego z poziomu krajowego.

I Kamień milowy (6 miesięcy od daty podpisania umowy)
Tytuł: Wykonanie modelu zawierającego wystandaryzowany zakres danych.
Działania zrealizowane na tym etapie polegają na wykonaniu pierwszego elementu
narzędzia czyli wykazu i opisu obszarów oraz wystandaryzowanego zakresu danych
niezbędnych do analizowania, monitorowania i planowania polityki pomocy i integracji
społecznej na poziomie krajowym, z uwzględnieniem możliwości jego przyszłej
rozbudowy lub dostosowania do zmieniających się potrzeb na poziomie krajowym.
II Kamień milowy (4 miesiące od osiągnięcia I kamienia milowego)
Kamienie milowe
projektu

Tytuł: Opracowanie koncepcji narzędzia informatycznego.
Opracowana koncepcja (model) narzędzia informatycznego do agregowania,
analizowania, monitorowania na poziomie krajowymdanych, których obszary i zakres
wyznaczono w pierwszym etapie (w ramach I kamienia milowego), z uwzględnieniem
listy raportów przedstawiających dane statystyczne, wskaźników korelacji, rankingów
statystycznych (województw i jst), pulpitów informacyjnych służących monitorowaniu
zjawisk zachodzących w pomocy społecznej.
III Kamień milowy (5 miesięcy od osiągnięcia II kamienia milowego
Tytuł: Budowa narzędzia informatycznego.
Wykonane narzędzie informatyczne do agregowania lokalnych i wojewódzkich OZPS i
innych danych wybranych w pierwszym etapie (w ramach I kamienia milowego) oraz do

analizowania i monitorowania tych danych na poziomie krajowym.
IV Kamień milowy (3 miesiące od osiągnięcia III kamienia milowego)
Tytuł: Szkolenia dla pracowników administracji z wykorzystania narzędzia.
Przeprowadzone szkolenia z wykorzystania narzędzia informatycznego (z
uwzględnieniem interpretacji wyników z przeprowadzonej analizy przy użyciu narzędzia
informatycznego) dla 50 pracowników MRPiPS, 32 – WPS, 32 – ROPS.
Podmiot zgłaszający
projekt

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Pomocy i Integracji
Społecznej

Uzasadnienie wyboru
podmiotu, który będzie
wnioskodawcą

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odpowiada w znacznej części za
działania związane z włączeniem społecznym. Zadania w zakresie przeciwdziałania
ubóstwu i wykluczeniu społecznemu definiuje m. in. ustawa dnia 12 marca 20014 roku
o pomocy społecznej, w której przypisano ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia
społecznego m. in. zadania w zakresie tworzenia koncepcji i określanie kierunków
rozwoju w obszarze pomocy społecznej, analizę skuteczności pomocy społecznej.
Prognozy dokonywane na podstawie analizy danych pokazujące tendencje zmian
demograficzno-społecznych, umożliwiają określanie kierunków rozwoju w obszarze
pomocy społecznej oraz wyznaczają główne wyzwania, które mogą znaleźć
odzwierciedlenie w programach osłonowych projektowanych przez ministra jak
również w szerszym planowaniu polityki publicznej w zakresie zabezpieczenia
społecznego. Na podstawie analizy skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy
społecznej oraz przyznawanych form pomocy mogą być opracowywane nowe metody
działania na rzecz włączenia społecznego. Jednocześnie na podstawie oceny trwałości
zmian jakie wywołują działania pomocy społecznej można projektować kierunki zmian
oraz koncepcję nowych rozwiązań w tym obszarze. Ocena oddziaływania pomocy
społecznej pozwoli w szczególności na racjonalne planowanie polityki w tym zakresie
oraz przedstawienie rekomendacji dla polityki regionalnej. Minister Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej realizuje zadania polegające na identyfikacji, wypracowaniu, oraz
wdrożeniu określonych rozwiązań, które mają
przyczynić się do zwiększenia
efektywności polityk publicznych w obszarze włączenia społecznego oraz do
usprawnienia ram prawnych i organizacyjnych w tym obszarze. Ponadto powstałe
narzędzie jest powiązane z narzędziem OZPS, które jest wpisane do ustawy o pomocy
społecznej, będącej w kompetencjach ministra właściwego ds. zabezpieczenia
społecznego.
Budowa narzędzia do analizy, agregowania i monitorowania danych na poziomie
krajowym powinna być dokonana przez instytucję bezpośrednio odpowiedzialną za
obszar, którego dotyczy narzędzie.

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich

Wnioskodawca będzie realizował projekt w partnerstwie. Partner zostanie wybrany
zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.
U. poz. 1146).

X

NIE

Realizacja projektu w partnerstwie jest spowodowana uzyskaniem optymalnych
rezultatów projektu. Wybrany Partner zrealizuje działania w zakresie analizy danych
pozyskiwanych w ramach narzędzia Ocena Zasobów Pomocy Społecznej jak również
opracuje zakres danych niezbędnych do wykorzystania przy budowie narzędzia
służącego do agregowania, analizy i monitorowania danych na poziomie krajowym. Z
uwagi na charakter projektu Partner zostanie wybrany spośród instytucji badawczych.
Partnerem w projekcie może zostać instytucja posiadająca potencjał i doświadczenie w
zakresie analiz tj.

wyboru

- minimum 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczej w zakresie
polityki społecznej;
- doświadczenie w opracowywaniu analiz/ekspertyz z zakresu polityki społecznej
(minimum 2 ekspertyzy);
- doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu badań z obszaru pomocy społecznej
(minimum 2 badania z obszaru pomocy społecznej w ciągu ostatnich
3 lat).
Czy projekt będzie
projektem grantowym?

TAK

Przewidywany termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał albo miesiąc
oraz rok)

III kwartał 2016 rok

Przewidywany okres
realizacji projektu

Data rozpoczęcia
(miesiąc oraz rok)

IX 2016

NIE

x

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

II 2018

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU
Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN)
w roku 2016
1 000 000

w roku 2017

w roku 2018

5 500 000

819 725

w roku 2019

w roku 2020

ogółem
7 319 725

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

NIE

Nie dotyczy

Szacowany wkład UE (PLN)

OPIS PROJEKTU
Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
W świetle art. 38 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146):

Charakter i cel projektu, związany z opracowaniem i wdrożeniem narzędzia agregowania, analizowania i
monitorowania na poziomie krajowym danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej,
przeprowadzanej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego oraz włączeniem narzędzia do polityki
krajowej pozwala jednoznacznie wskazać Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako instytucję
odpowiedzialną merytorycznie na poziomie centralnym za realizację zadania we wskazanym zakresie jako zadania
publicznego. Projekt polega na identyfikacji, wypracowaniu, testowaniu oraz trwałym wdrożeniu określonych
rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia efektywności polityki publicznej w obszarze włączenia
społecznego, a działania finansowane w ramach projektu przyczyniają się do usprawnienia ram prawnych i
organizacyjnych polityki publicznej w obszarze pomocy społecznej.
W świetle podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności, rozdziału 5.2 Zasady wyboru projektów Umowy Partnerstwa z
dnia 21 maja 2014 r.:
Projekt spełnia wymogi projektu przewidzianego do realizacji w trybie pozakonkursowym, gdyż działania w nim
zawarte polegające na identyfikacji, wypracowaniu, testowaniu oraz trwałym wdrożeniu określonych rozwiązań
przyczynią się do zwiększenia efektywności polityk publicznych w obszarze włączenia społecznego oraz do
usprawnienia ram prawnych i organizacyjnych. Zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej, art. 31., dział zabezpieczenie społeczne obejmuje sprawy m. in. pomocy społecznej i świadczeń dla osób
i gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej przeciwdziałania
patologiom, rządowych programów w zakresie pomocy społecznej, w szczególności dla osób i gospodarstw
domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także dla grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Zakres merytoryczny projektu odpowiada obowiązkom nałożonym na ministra
właściwego ds. zabezpieczenia społecznego ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz aktami
wykonawczymi do ustawy. Ponadto zgodnie z Uchwałą 165 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 roku
ministrowi ds. zabezpieczenia społecznego powierzono nadzorowanie realizacji działań Krajowego Programu
Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. Posiadane przez
podmiot będący wnioskodawcą zasoby kadrowe oraz instytucjonalne, a także charakter działań
zaproponowanych w ramach projektu, pozwalają na osiągnięcie optymalnej efektywności kosztowej. Projekt ma
ponadto na celu wypracowanie, a następnie wdrożenie rozwiązań. Zakłada się, rezultaty projektu przyczynią się
do zwiększenia efektywności polityki publicznej realizowanej na poziomie krajowym, a wypracowane narzędzie
wpisze się w politykę krajową.
Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu
Projekt ma na celu budowę spójnego systemu monitorowania pomocy społecznej (zarówno w odniesieniu do
zasobów posiadanych przez instytucje pomocy społecznej, jak również w zakresie pomocy udzielanej przez te
instytucje). W pierwszym etapie wdrożono, wypracowane w ramach PO KL 2007-2013 narzędzie do agregacji
danych na poziomie lokalnym i regionalnym – narzędzie OZPS. Niezbędne jest jednak uzupełnienie istniejącego
narzędzia o nowy element umożliwiający agregowanie danych pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej
na poziomie kraju. Nowe narzędzie usprawni politykę na rzecz redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego z z
każdego poziomu zarządzania polityką społeczną, gdyż zbierane przez nie dane będą dostępne dla wszystkich
poziomów zarządzania w celu porównania lokalnych i regionalnych zasobów, deficytów i określenie stosownych
rekomendacji do zmiany kierunków polityki. Narzędzie będzie również wykorzystane do porównywania zasobów
w obszarze pomocy społecznej w ujęciu terytorialnym, formułowania rekomendacji i zaleceń dla regionalnych i
lokalnych strategii w zakresie polityki na rzecz redukcji ubóstwa i wykluczenia społecznego z uwzględnieniem
specyfiki poszczególnych terytoriów, mierzenia ich oddalenia od realizacji celów dotyczących redukcji ubóstwa
wyznaczonych na poziomie krajowym (w szczególności w Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
Społecznemu) i europejskim (w Strategii Europa 2020). Narzędzie będzie wykorzystane do wyznaczania i
modyfikowania kierunków interwencji publicznej, również w odniesieniu do środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.Na podstawie uzyskanych z narzędzia danych
będą formułowane rekomendacje i zalecenia dla regionalnych i lokalnych polityk podczas realizacji projektu pn.
„Dokonanie na poziomie krajowym przeglądu strategii rozwiązywania problemów społecznych i stworzenie
narzędzia dla jednostek samorządu terytorialnego, które umożliwia poprawę jakości tych strategii ( z

uwzględnieniem danych z narzędzia monitorowania)”. Wskazana logika projektowa jest to zgodna z sekwencją
działań wyznaczonych w SZOOP PO WER.
Dotychczas wypracowane w PO KL elementy, uzupełnione o nowe narzędzie, stworzą kompleksowy system
monitorowania, pozwalający MRPIPS na efektywne planowanie i realizację działań z zakresu polityki społecznej.
Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych
1.

Przegląd i analiza danych, wniosków i rekomendacji pozyskiwanych w ramach narzędzia OZPS (5% budżetu)

Zadanie polega na dokonaniu przeglądu celów i wskaźników strategii krajowych dot. obszaru pomocy i integracji
społecznej. Pod ich kątem dokonana zostanie analiza danych pozyskiwanych z jst w ramach narzędzia OZPS z
uwzględnieniem przeglądu wniosków i rekomendacji. Analizie poddane będą także inne zasoby danych
statycznych gromadzonych w ramach obszaru pomocy i integracji społecznej (w tym danych jednostkowych
beneficjentów pomocy społecznej), rynku pracy, rodziny, niepełnosprawnych, finansów publicznych, demografii i
budżetów gospodarstw domowych (GUS).
Przegląd dotyczy: 16 województw, 48 powiatów, 144 gmin
2.

Opracowanie zakresu danych niezbędnych do pozyskiwania na szczeblu krajowym, w celu planowania
polityki krajowej w zakresie włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu (10% budżetu)

Zadanie polega na wyborze i opisaniu obszarów i zakresu danych niezbędnych do analizowania, planowania i
monitorowania pomocy i integracji społecznej na poziomie krajowym, z uwzględnieniem możliwości ich przyszłej
rozbudowy lub dostosowania do potrzeb na poziomie krajowym i dostosowaniu dostępnego zakresu danych do
budowy modeli, raportów, wskaźników monitorujących dotychczasowe i planowane rozwiązania w obszarze
pomocy społecznej (w kontekście realizowanych i planowanych strategii krajowych ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb związanych z monitoringiem Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i
Wykluczeniu Społecznemu w zakresie pomocy i integracji społecznej).
3.

Opracowanie koncepcji narzędzia (30% budżetu)

Zadanie polega na opracowaniu koncepcji narzędzia informatycznego do agregowania, analizowania i
monitorowania danych na poziomie krajowym, uwzględniając:


opracowanie projektu modeli, raportów i definicji wskaźników służących monitorowaniu realizacji
dotychczasowych i planowanych zadań pomocy społecznej, także monitorowaniu zjawisk zachodzących w
pomocy społecznej, uwzględniając w szczególności zróżnicowanie terytorialne, podział miasto-wieś,
wielkość gminy, przedziały i źródło dochodu, typy rodzin, typy świadczeń, stan zdrowia, przedziały wiekowe;



opracowanie projektu pulpitów informacyjnych służących monitorowaniu na poziomie krajowym oraz
prezentację wyników monitoringu w podziale terytorialnym (region, województwa, powiaty, gminy).

4.

Budowa narzędzia informatycznego do agregowania, analizowania i monitorowania danych na poziomie
krajowym ( 50 %budżetu)

Zadanie polega na budowie narzędzia informatycznego w celu zagregowania lokalnych i wojewódzkich OZPS oraz
scalenia z innymi (wybranymi wcześniej) danymi, polega na oprogramowaniu modeli, raportów i wskaźników
wykorzystując narzędzia analityczne posiadane przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej. Wyniki
monitoringu będą dostępne dla każdego poziomu zarządzania (gmina, powiat, województwo, Polska) z
możliwością porównywania danych terytorialnych, rankingowania w obrębie powiatu, województwa, Polski).
5.

Opracowanie podręcznika / samouczka dla gmin, powiatów województw i kraju (jak stosować narzędzie)
(2%budżetu)

W ramach zadania zostanie opracowany podręcznik / samouczek dla gmin i powiatów ROPS, WPS i MRPiPS
stanowiący instruktaż do wykorzystania narzędzia na różnych poziomach zarządzania i interpretacji/ analizy

danych Szkolenia z zakresu danych i stosowania narzędzia (MRPiPS, WPS, ROPS) (1% budżetu)
Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu stosowania narzędzia informatycznego, danych zbieranych
przez narzędzie informatyczne itd., dla pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS (50
osób) oraz dyrektorów Wydziałów Polityki Społecznej (32 osoby) i dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki
Społecznej (32 osoby).
6.

Wdrożenie narzędzia do prawa krajowego (zapis w ustawie o pomocy społecznej) (1% budżetu)

Zadanie polega na opracowaniu koncepcji wykorzystania narzędzia informatycznego w polityce krajowej,
uwzględniając przygotowanie projektu zapisu do ustawy o pomocy społecznej dotyczącego stosowania, przez
ministra ds. zabezpieczenia społecznego, danych pozyskanych z narzędzia OZPS i narzędzia informatycznego przy
planowaniu polityki krajowej w zakresie włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu.
7. Rekomendacje dla Ministerstwa Rozwoju i Instytucji Zarządzającej RPO w zakresie wykorzystania narzędzia (1 %
budżetu).
Na koniec projektu powstaną rekomendacje dotyczące wykorzystania narzędzia do wyznaczania i modyfikowania
kierunków interwencji publicznej, w tym także w odniesieniu do środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane dotychczas
przez wnioskodawcę lub inne instytucje
1. W ramach realizowanego projektu Emp@tia finansowanego z PO IG powstała platforma analitycznoraportowa (PAR) oparta o narzędzia klasy Business Inteligence firmy Oracle. Umożliwia ona w szybki sposób
dokonywanie analiz danych jednostkowych zbieranych w obszarze zabezpieczenia społecznego i rodziny oraz ich
prezentację.
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostało opracowane narzędzie monitorowania pn.
Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), które wpisano do ustawy o pomocy społecznej. Pozwala ono
gromadzić informacje o zasobach w podstawowych i ważnych obszarach z punktu widzenia świadczenia pomocy.
Narzędzie pozwala na uzyskanie odpowiedniej wiedzy na temat tego, czym dysponujemy w warunkach lokalnych,
aby skutecznie realizować zadania pomocowe wobec osób i rodzin w procesie ich usamodzielniania. Jego cechą
charakterystyczną jest to, że gromadzi informacje jednorodne, odnoszące się do tych samych obszarów
obejmujących działania pomocowe w poszczególnych województwach. Formularz składa się z szeregu tabel
odnoszących się do różnych obszarów – od demografii, rodzaju i natężenia problemów społecznych, liczbę
korzystających, charakterystykę świadczeń, zasoby ludzkie i instytucjonalne, po zakres i poziom finansowania
pomocy społecznej.
Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.)
Ramy interwencji publicznej zaplanowanej w ramach projektu stanowią akty prawne i dokumenty strategiczne.
Zgodnie z art. 23. ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku do zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego należy między innymi tworzenie koncepcji i określanie kierunków rozwoju w obszarze pomocy
społecznej; zlecanie i finansowanie badań, ekspertyz i analiz w obszarze pomocy społecznej; monitorowanie
standardów, analiza skuteczności pomocy społecznej; inspirowanie i promowanie nowych form i metod działania,
a także szkolenie kadr; opracowywanie i finansowanie programów osłonowych; finansowe wspieranie programów
w określonym przez ministra obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1; określanie zadań administracji
publicznej w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej w województwach, przekazywanie środków na współfinansowanie oraz sprawowanie nadzoru nad
funkcjonowaniem tego systemu. Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przyjęcia

Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej
integracji nakłada na ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego obowiązek nadzoru nad realizacją
poszczególnych działań Programu i osiągania wskaźników realizacji tych działań. Minister właściwy ds.
zabezpieczenia społecznego posiada kompetencje do włączenia rezultatów projektu do polityki krajowej.
Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające ich
skuteczne wykonanie
Wykorzystanie w kolejnych latach opracowanego narzędzia do analizowania, monitorowania, planowania pomocy
społecznej z poziomu krajowego.
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

nd

Ogółem w projekcie
Mężczyzn

nd

Nd

nd

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
Nazwa wskaźnika

W podziale na:

Opracowane narzędzie agregowania, analizowania i
monitorowania na poziomie krajowym danych
pochodzących z oceny zasobów pomocy społecznej
przeprowadzanej na poziomie JST

Ogółem w projekcie

Kobiety

Mężczyzn

n.d.

n.d.

1

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Wnioskodawca zapewni uwzględnienie produktów oraz rezultatów wypracowanych przy opracowywaniu
narzędzia Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w projekcie PO KL 20-7-2013 pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej
integracji”

Uzasadnienie:

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zostało opracowane
narzędzie monitorowania pn. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (OZPS), które wpisano do
ustawy o pomocy społecznej. Wnioskodawca przy opracowywaniu narzędzia
informatycznego będzie korzystał z produktu końcowego oraz produktów cząstkowych
(raporty) wypracowanych w ramach wymienionego projektu. Kryterium wynika z
konieczności wykorzystania produktów wypracowanych w POKL.

