Załącznik nr 1 - Fiszka projektu pozakonkursowego koncepcyjnego dot. Krajowej Sieci Reintegracji –
wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia
społecznego
DZIAŁANIE PO WER

Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO KONCEPCYJNEGO
PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł lub zakres
projektu

Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w
działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego

Cel szczegółowy
PO WER w ramach,
którego projekt będzie
realizowany

Cel nr 2: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia
społecznego

Priorytet inwestycyjny

PI 9I Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
projektu

Cel główny projektu

Utworzenie sieci współpracy podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej,
instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy oraz organizacji
pozarządowych z wykorzystaniem regionalnych platform współpracy.

Celem projektu jest wprowadzenie w obszarze reintegracji społecznej
i zawodowej, za pomocą krajowej sieci współpracy pomiotów zatrudnienia
socjalnego, instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy i organizacji
pozarządowych, nowego profilu usług wzmocnionego problematyką
podnoszenia wartości społecznych i kwalifikacji zawodowych.
1 KAMIEŃ MILOWY (3 M-CE OD PODPISANIA UMOWY)
Opracowanie założeń i uwarunkowań Modelu Krajowej Sieci Reintegracji
(KSR)

Kamienie milowe
projektu

Przygotowane zostaną założenia do koncepcji Modelu KSR będące jednocześnie
wskazówkami kierunku pożądanych zmian w obszarze świadczenia usług
reintegracyjnych:
1. Założenie koncepcyjne: Zmiana (rozszerzenie) profilu usług
reintegracyjnych.
Model KSR będzie zmierzał do wprowadzenia zmian w profilu obecnie
świadczonych usług reintegracyjnych. Generalnym kierunkiem zmiany jest
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wzmocnienie i poszerzenie merytoryczne usługi reintegracyjnej opartej dzisiaj
głównie o zakresy tematyczne charakterystyczne dla pomocy społecznej i rynku
pracy. Konieczne jest świadczenie usługi reintegracyjnej o szerszym wpływie na
potencjał osób nią objętych. Dlatego ważnym jest włączenie w działalność
podmiotów zatrudnienia socjalnego problematyki takich sektorów szeroko
pojętej polityki społecznej, jak: profilaktyka zdrowotna, poznawanie kultury i
dziedzictwa narodowego, edukacja ogólnorozwojowa, zajęcia sportowe i
rekreacja. Do tego potrzebne jest wsparcie innych instytucji i organizacji,
działających w tych sektorach.
2. Założenie koncepcyjne: Zmiana „mentalności” instytucji otaczających
podmioty zatrudnienia socjalnego.
Model KSR ma zmienić dzisiejszy obraz pojmowania zatrudnienia socjalnego
jako elementu tylko łączącego współpracę między instytucjami pomocy
społecznej oraz rynku pracy. Wdrażanie Modelu KSR ma przyczynić się do
wzrostu edukacji instytucji otoczenia podmiotów zatrudnienia socjalnego na
temat potrzeby włączenia się w proces świadczenia usług reintegracyjnych
(rozszerzony zakres zajęć z uczestnikami) oraz potrzeby włączenia swoich
zasobów techniczno-materialnych na potrzeby uczestników zajęć
reintegracyjnych. Konieczne jest doprowadzenie do zmiany „mentalności”
postrzegania działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego, jako elementu
pomocy społecznej. Testy takie były przeprowadzane na nielicznej próbie w
latach 2013-2014 i dawały w środowisku lokalnym dobre rezultaty – teraz
chodzi o rozszerzenie oddziaływania na otoczenie podmiotów zatrudnienia
socjalnego na szczeblu krajowym oraz regionalnym.
3. Założenie koncepcyjne: Spójność instytucjonalnej współpracy na rzecz
zatrudnienia socjalnego.
Model KSR musi zapewnić spójność instytucjonalnej współpracy na obszarze
gminy, powiatu i województwa, tak aby na obszarze kraju wprowadzono nowy
profil usług reintegracyjnych. To można uzyskać poprzez stworzenie Krajowej
Sieci Reintegracyjnej, w ramach której najważniejszymi jej elementami (punkty
sieci) będą: (1) na poziomie gmin – podmioty zatrudnienia socjalnego
świadczące nowy profil usług (nowe jakie powstaną w trakcie projektu oraz te,
które już funkcjonują i zmienią dotychczasowy profil w wyniku rezultatów
projektu), lokalne organizacje pozarządowe działające w obszarze zdrowia,
edukacji, kultury, sportu i rekreacji oraz inne instytucje działające lokalnie/
przedsiębiorcy, u których uczestnicy zajęć mogą odbywać staże w ramach
reintegracji zawodowej (2) na poziomie regionu – Regionalne Ośrodki Polityki
Społecznej, platformy współpracy instytucjonalnej z udziałem przedstawicieli
instytucji sektorowych (organizacji pozarządowych), biznesu (3) na poziomie
krajowym – funkcjonujące podmioty zatrudnienia socjalnego, instytucje
pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, przedstawiciele regionalnych
ośrodków polityki społecznej, przedstawiciel Rady Zatrudnienia Socjalnego
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działającej przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego(po
zakończeniu projektu). Z uwagi na wielość podmiotów uczestniczących w KSR
zostanie zastosowany model kaskadowy tj. udział przedstawicieli regionów.
4. Założenie koncepcyjne: Równość oddziaływania sektorowych polityk
publicznych na sytuację osób objętych usługami reintegracyjnymi.
Model KSR ma doprowadzić do komplementarnego podejścia do usług
reintegracyjnych (ich wpływu na sytuację i postawy osób nimi objętych)
poprzez równe traktowanie oddziaływania instrumentów pomocy społecznej
oraz rynku pracy z instrumentami profilaktyki zdrowotnej, instrumentami
edukacji ogólnorozwojowej, oddziaływaniem kultury a także sportu i rekreacji.
Równość oddziaływania można zapewnić poprzez wdrożenie Modelu KSR, czyli
działanie sieci KSR, w tym także utworzenie nowych podmiotów zatrudnienia
socjalnego, które będą stosowały nowy wzorzec (profil) usług reintegracyjnych.
Założenia do koncepcji Modelu KSR zostaną wzmocnione prezentacją pakietu
uwarunkowań, jakie muszą towarzyszyć we wdrażaniu modelu.
Ten pakiet powinien przedstawić podsumowanie aktualnego stanu
funkcjonowania współpracy instytucjonalnej na rzecz usług reintegracyjnych a
także informacje, czy wykorzystywane są rozwiązania modelowe: Model
Lokalnej Współpracy - MLW i Regionalne Platformy Współpracy - RPW (gdzie, w
jaki sposób). Uwarunkowania obejmą również określenie stanu gotowości do
współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego, pomocy społecznej, rynku pracy i
organizacji pozarządowych koncentrujących się na działaniach z zakresu
ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rekreacji.
Działania podejmowane w Kamieniu Milowym odpowiedzą na zagadnienie
optymalnego wykorzystania potencjału różnych instytucji i organizacji
pozarządowych w celu budowy KSR.
Kamień Milowy zostanie zakończony przygotowaniem księgi „Założenia i
uwarunkowania modelu KSR”.

2 KAMIEŃ MILOWY (12m-cy od końca Kamienia Milowego nr 1)
Opracowanie Modelu KSR oraz organizacja i powołanie Krajowej Sieci
Reintegracji (KSR)
Model KSR będzie uwzględniał wszystkie założenia zawarte w księdze
„Założenia i uwarunkowania modelu KSR” (Kamień Milowy 1). Opracowanie
konstrukcji Modelu KSR odbędzie się z udziałem i przy współpracy
przedstawicieli najbardziej doświadczonych, obecnie funkcjonujących instytucji
zatrudnienia socjalnego, przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki
Społecznej, przedstawicieli instytucji pomocy społecznej i rynku pracy oraz
organizacji pozarządowych, specjalizujących się w działalności w obszarze
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ochrony zdrowia, kultury, edukacji, sportu i rekreacji.
Grupa opracowująca Model KSR zawrze w nim nowy wzorzec usług reintegracji
społecznej i zawodowej, uwzględniający problematykę wspomnianych
wcześniej sektorów. Uczestnictwo organizacji pozarządowych działających
w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rekreacji zapewni
element merytoryczny nowego profilu usług reintegracyjnych, zawierający
propozycje programowe oraz zasoby materialno-techniczne jakie muszą być
uwzględnione, aby nastąpiło rozszerzenie dotychczasowej konstrukcji zajęć
prowadzonych w podmiotach zatrudnienia socjalnego (rozszerzenie ponad
tradycyjne treści organizowanych zajęć przy udziale instytucji pomocy
społecznej i rynku pracy - np. zajęcia terapeutyczne, doradztwo zawodowe).
Model KSR będzie prezentował konstrukcję Krajowej Sieci Reintegracyjnej,
czyli punkty sieci odpowiadające trzem poziomom: gminy, regionu
i kraju. Powołanie KRS nastąpi w wyniku zorganizowania w trakcie projektu
poszczególnych punktów tej sieci.
a) centralny punkt sieci – Ośrodek Sektorowej Animacji na rzecz
Reintegracji (OSAR), pełniący rolę edukatora, monitorującego
procesy animacji i tworzenia regionalnych punktów sieci, tj.
Zespołów Regionalnych Animatorów Reintegracji (ZRAR), platform
współpracy regionalnej oraz nowych podmiotów zatrudnienia
socjalnego. W strukturze centralnego punktu sieci będą działać
przedstawiciele grupy opracowującej Model KRS.
b) regionalne punkty sieci – to punkty regionalne w formie
regionalnych platform współpracy międzysektorowej, z głównymi
ośrodkami koordynacyjnymi, jakie spełnią ROPS-y,
c) terenowe punkty sieci – to zespoły ZRAR, tworzone jako grupy
regionalnych animatorów, którzy zostaną przygotowani do swoich
ról przez OSAR a także nowo utworzone podmioty reintegracyjne.
d)

(z nowym profilem usług).

Celem KSR będzie animowanie procesu tworzenia nowych podmiotów
zatrudnienia socjalnego prowadzących działania na rzecz osób wykluczonych
społecznie wg opracowanego, nowego profilu zajęć reintegracyjnych. Katalog
rozszerzonych, nowych zajęć reintegracyjnych, który powstanie w wyniku prac
KSR będzie obowiązywał w programie prowadzenia usług reintegracyjnych (np.
do programu usług zostanie obowiązkowy blok tematyczny związany z
profilaktyką zdrowotną, podstawowymi zajęciami sportowymi, korzystaniem z
dóbr kultury).
Kamień milowy zostanie zakończony:
1) raportem zawierającym opis Modelu KSR, rozszerzonyprogram usług
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reintegracyjnych,
2) powołaniem struktur Krajowej Sieci Reintegracji – centralnego punktu
sieci, przyznaniem ROPS koordynacyjnej roli w regionie , w zakresie
pracy Regionalnych Animatorów Reintegracyjnych.

3 KAMIEŃ MILOWY (18 m-cy od końca Kamienia Milowego nr 2)
Działalność KSR- nowe podmioty zatrudnienia socjalnego
KSR utworzy w swoich ramach Ośrodek Sektorowej Animacji na rzecz
Reintegracji (OSAR). OSAR będą tworzyć specjaliści z zakresu funkcjonowania
instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, podmiotów zatrudnienia socjalnego i
organizacji pozarządowych, działających we wskazanych sektorach szeroko
pojętej polityki społecznej (ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport).
Zadaniem OSAR będzie prowadzenie działalność szkoleniowej i edukacyjnej dla
przygotowania grupy regionalnych animatorów zgodnie z wypracowanym
wcześniej nowym programem usług reintegracyjnych. Efektem OSAR będzie
przygotowanie Zespołów Regionalnych Animatorów Reintegracji (ZRAR), czyli
przeszkolonych grupy animatorów (minimum regionalne to 3 osoby,
wywodzące się z instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, podmiotów
zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych). Ich zadaniem będzie
prowadzenie działalności animacyjnej w danym regionie, w oparciu o
powołaną w ROPS Regionalną Platformę Współpracy .
W wyniku animacji powstaną 32 podmioty zatrudnienia socjalnego (min. od 2 –
do 4 jednostek na 1 region) z nowym programem usług reintegracyjnych. ZRAR
będą prowadziły również działalność doradczą dla istniejących obecnie
podmiotów zatrudnienia socjalnegoa także rozpoczną działania propagujące
nowy profil usług w środowisku podmiotów zatrudnienia socjalnego (wg klucza
doboru z każdego regionu reprezentantów, działających już w sferze
reintegracji i stosujących tradycyjny zakres tych usług). ZRAR będą
funkcjonowały w ramach projektu w strukturach Regionalnych Ośrodków
Polityki Społecznej. Ich działalność będzie finansowana ze środków projektu.
Kamień milowy zostanie zakończony raportem z przebiegu działań
animacyjnych oraz działań doradczych, w wyniku, których zostały utworzone 32
podmioty zatrudnienia socjalnego (z nowym profilem usług)
4 KAMIEŃ MILOWY (3 m-ce od zakończenia Kamienia Milowego nr 3
Monitorowanie
Zostanie przeprowadzony monitoring działalności nowo powstałych
podmiotów zatrudnienia socjalnego, a także podmiotów dotychczas
istniejących, które wdrożyły nowe metody pracy, pod kątem przydatności
wprowadzonych zmian programowych i udziału organizacji pozarządowych
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działających w różnych obszarach (ochrona zdrowia, edukacja, kultura, sport i
rekreacja) w organizacji systemu zatrudnienia socjalnego.
Powstanie raport zwierający wnioski z realizacji projektu i rekomendacje dla
dalszych działań w tym zakresie.
(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

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. Od 2004 r. minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego
nadzoruje problematykę zatrudnienia socjalnego, które silnie skorelowana z
pomocą społeczną, stanowi element otoczenia ekonomii społecznej. Zgodnie z
artykułem 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej do zadań ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego
należy między innymi inspirowanie i promowanie nowych form i metod
działania, a także szkolenie kadr. Projekt zakłada wprowadzenie w obszarze
zatrudnienia socjalnego nowych rozwiązań dotyczących usług reintegracyjnych
oraz wprowadzenia nowych form współpracy międzyinstytucjonalnej i z
organizacjami pozarządowymi. Wnioskodawca gwarantuje wykorzystanie
produktów wypracowanych w projekcie przy dokonywaniu zmian systemowych
oraz prawnych w obszarze zatrudnienia socjalnego. Umiejscowienie
Wnioskodawcy w systemie krajowej administracji centralnej umożliwi realizację
projektu z udziałem podmiotów i instytucji z sektora rządowego,
samorządowego oraz pozarządowego.

Czy projekt będzie
realizowany w
partnerstwie?

TAK

Podmioty, które będą
partnerami
w projekcie
i uzasadnienie ich
wyboru

X

NIE

Wnioskodawca zrealizuje projekt w partnerstwie. Partner zostanie wybrany
zgodnie z procedurą określoną w art. 33 ust. 1 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146).
Umowa partnerska potwierdzi partycypację w zadaniach oraz wkład zasobów
ludzkich, organizacyjno-technicznych i finansowych.
Wymagane cechy Partnera:
1) Rzecznictwo zatrudnienia socjalnego – popieranie rozwoju
zatrudnienia socjalnego polegające na prowadzeniu działań
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metodologiczno-edukacyjnych monitorowaniu rozwoju podmiotów
reintegracyjnych oraz dostarczaniu rekomendacji dla zmian
systemowych jak również wspieraniu formalnych i nieformalnych
inicjatyw rozwijających usługi reintegracji społecznej i zawodowej.
2) Doświadczenie i profesjonalizm – realizacja przedsięwzięć
na rzecz „otoczenia” ekonomii społecznej, w tym ukierunkowanych na
animację samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych do
tworzenia podmiotów reintegracyjnych. Potwierdzeniem cechy jest, co
najmniej 1 wyróżnik w formie: udziału w projekcie, lub realizacja
określonego zadana w projekcie, lub wykonane/wykonywane zadanie
zlecone na rzecz „otoczenia” ekonomii społecznej. Wyróżnik powinien
być scharakteryzowany poprzez wskazanie produktu np.: opracowana
koncepcja, propozycja procedur lub standardów lub wytycznych etc. z
obszaru zatrudnienia socjalnego. Wyróżnik powinien charakteryzować
się pozytywną oceną środowiska instytucji pomocy i integracji.
3) Zgodność działalności z celami polityki społecznej – bieżąca działalność
ukierunkowana na wzmacnianie instytucji pomocy i integracji, w tym
na:
a)

tworzenie koncepcji modelowych rozwiązań służących rozwojowi
integralności współdziałania instytucji z obszaru pomocy społecznej,
rynku pracy oraz ekonomii społecznej,

b) tworzenie koncepcji i narzędzi monitorowania procesów
wykorzystywania zasobów instytucjonalnych dla realizacji regionalnych i
lokalnych polityk przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z
wykorzystaniem podmiotów reintegracyjnych,
c) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej promującej
nowatorskie metody współpracy, animacji i budowania przedsięwzięć
aktywizacyjnych z wykorzystaniem reintegracji społecznej i zawodowej
4) Zasoby i potencjał merytoryczny - dysponowanie zespołami
kadrowymi o charakterze eksperckim, szczególnie w obszarze
reintegracji, pomocy społecznej oraz ekonomii społecznej, a także
dysponowanie zasobami techniczno-organizacyjnymi, które będą
wykorzystane przy realizacji poszczególnych zadań projektu,
szczególnie umożliwiającymi prowadzenie działań o charakterze
edukacyjnym, doradczo-trenerskim i animacyjnym w lokalnym
środowisku.
Wybór powyższych cech podyktowany jest potrzebą udziału partnera, który:
1) zagwarantuje merytoryczne opracowanie modelu Krajowej Sieci
Reintegracji,

7

2) skoordynuje działania terenowe regionalnych animatorów wraz z
koordynacją i monitorowaniem testów,
3) posiada aktualne rozpoznanie zbioru instytucji zatrudnienia socjalnego,
jej dorobku i oraz uwarunkowań dalszego rozwoju.
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)

10.2016 r.

NIE

x

Data zakończenia
(miesiąc oraz rok)

10. 2018 r.

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

w roku 2017

w roku 2018

900 000

2 417 000

1 081 000

w roku 2019

w roku 2020

ogółem
4 398 000

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN)
TAK

...……………………………….…………………………… (PLN)

NIE

Nie dotyczy

Szacowany wkład UE (PLN)

OPIS PROJEKTU
Uzasadnienie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym
Realizacja projektu w trybie pozakonkursowym wynika z zapisów art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12
marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z którym do zadań ministra właściwego ds.
zabezpieczenia społecznego należy między innymi inspirowanie i promowanie nowych form i metod
działania, a także szkolenie kadr. Projekt zakłada wprowadzenie, w obszarze zatrudnienia socjalnego,
nowych rozwiązań dotyczących usług reintegracyjnych oraz wprowadzenia nowych form współpracy
międzyinstytucjonalnej i z organizacjami pozarządowymi. Realizacja projektu w trybie
pozakonkursowym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynie również na realizację
celów wyznaczonych przyjętym uchwałą nr 165 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. „Krajowym
Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej
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integracji”, min. Cel Operacyjny 3 „Aktywna osoba i zintegrowana rodzina – odpowiedzialne lokalne
środowisko”, Priorytet 3: Aktywna integracja w społeczności lokalnej” – Działanie III.2 „Budowa
aktywnych, zdolnych do społecznego i ekonomicznego rozwoju społeczności lokalnych”. Osiągnięcie tego
celu uzależnione jest w znacznej mierze od prowadzenia aktywnej współpracy instytucji zatrudnienia
socjalnego, pomocy społecznej, rynku pracy oraz organizacji pozarządowych, a także współpracy z
lokalnym otoczeniem gospodarczym. W ten sposób tworzone jest wielowymiarowe wsparcie dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykorzystane potencjały wszystkich podmiotów na rzecz
zatrudnienia socjalnego. W celu wypracowania optymalnych rozwiązań będzie prowadzony partnerski
dialog i konsultacje z regionami gdzie w ramach RPO przewidziano działania nakierowane na
wspieranie tworzenia „regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze
reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji
oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług”. Wykracza to poza dotychczasowe ramy
instytucjonalnej współpracy, gdyż korelacja pomiędzy pomocą społeczną i rynkiem pracy – a reintegracją
społeczną i zawodową nie jest już wystarczająca, aby skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu
społecznemu osób i rodzin oraz skutecznie działać na rzecz włączenia społecznego. Wnioskodawca jako
organ administracji publicznej odpowiadający za obszar zatrudnienia socjalnego zapewni działanie
Krajowej Sieci Reintegracyjnej po zakończeniu działań projektu, wykorzystując m.in. do tego celu Radę
ds. zatrudnienia socjalnego, ROPS,, potencjał Partnera, a także środowisko podmiotów zatrudnienia
socjalnego.
Zasadnicze założenia interwencji publicznej, której wsparcie zaplanowano w ramach projektu
Założeniem projektu jest utworzenie nowego profilu usług podmiotów reintegracyjnych
wprowadzającego poza dotychczasowe ramy programowe, oparte o tematykę proponowaną przez
instytucje pomocy społecznej i rynku pracy, rozszerzony zakres tematyczny. Rozszerzony zakres
tematyczny obejmuje obszar edukacji, kultury, ochrony zdrowia oraz sportu i rekreacji. Nowy profil usług
reintegracji powinien zagwarantować podmiotom zatrudnienia socjalnego możliwość wykorzystywania
szeroko pojmowanych zasobów innych obszarów życia publicznego. Takie podejście do usług
reintegracyjnych spowoduje korzystne zmiany dla osób uczestniczących w zajęciach podmiotów
zatrudnienia socjalnego (wzmocnienie potencjału edukacyjnego, wiedzy z dziedzin takich jak historia
kraju lub profilaktyka zdrowotna umiejętność korzystania z dóbr kultury, sportu i rekreacji, umiejętność
współpracy z lokalnym biznesem). Kierunek projektowy zmierza do aktywnego włączenia potencjału
organizacji pozarządowych działających w obszarach ochrony zdrowia, kultury, edukacji, sportu i
rekreacji oraz promowania takich działań poprzez regionalne platformy współpracy wokół osi
reintegracji społecznej i zawodowej. Tworzenie Krajowej Sieci Reintegracji wykracza poza dotychczasowe
ramy działań zmierzających na przykład do tworzenia w regionach sieci współpracy podmiotów
reintegracyjnych (planowane działania w ramach RPO) lub tworzenia kooperacji tych podmiotów z
podmiotami ekonomii społecznej. Uzyskanie rozszerzenia profilu usług reintegracyjnych przyczyni się do
ogólnego wzrostu potencjału u osób, które są kierowane do zajęć podmiotów zatrudnienia socjalnego, a
tym samym stworzy większe możliwości dla osób kończących programy reintegracyjne, co nie pozostanie
bez wpływu na późniejszy ich udział w sektorze ekonomii społecznej (najpierw należy dobrze
przygotować osoby w blokach zajęć reintegracyjnych, aby potem mogły one uczestniczyć w działaniach
sektora ekonomii społecznej lub rynku pracy). Proponowane rozwiązania w ramach projektu zmierzają
do rozwoju zakresu tematycznego (profilu) usług reintegracyjnych, które są początkiem dla dalszych
etapów aktywizacji osób wykluczonych społecznie. Większe wzmocnienie społecznych wartości osób
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zagrożonych lub wykluczonych społecznie na etapie reintegracji powoduje lepsze efekty w dalszych
działaniach zatrudnieniowych, w tym również w spółdzielczości, w tym spółdzielczości socjalnej.
Interwencja publiczna projektu polega na włączeniu organizacji pozarządowych działających w różnych
obszarach publicznych (ochrona zdrowia, kultura, edukacja, sport i rekreacja) do tworzenia nowego,
interdyscyplinarnego charakteru usług reintegracji. Proponowane działania projektowe pozwolą na
pobudzenie potencjału sektora pozarządowego niedziałającego dotychczas na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu oraz podniesienia spójności społecznej dla budowania społecznie
odpowiedzialnego terytorium wobec problemów osób z grup ryzyka wykluczenia społecznego.
Wzmocnienie świadczenia usług reintegracyjnych poprzez zasoby sektora pozarządowego (ochrona
zdrowia, kultura, edukacja, sport i rekreacja) prowadzi do interdyscyplinarnego wzmocnienia potencjału
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a więc podniesienia efektywności interwencji (wyższy
poziom przygotowania beneficjentów usług reintegracyjnych, wyższy poziom ogólnej edukacji i wiedzy).
Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie ze wskazaniem grup docelowych
Zadania Kamienia Milowego Nr 1 ( 10 % planowanego budżetu):
Zadania mają charakter koncepcyjno – analityczny. Prace zmierzają do przygotowania zbioru założeń i
uwarunkowań, jakie powinny być punktem „wyjściowym” oraz zostać uwzględnione przy
opracowywaniu konstrukcji Modelu KSR. Zakłada się, że centralną osią merytoryczną Modelu KSR jest
włączenie i udział pozarządowych organizacji sektorowych (edukacja, kultura, ochrona zdrowia i sport i
rekreacja) oraz lokalnego otoczenia gospodarczego do nowego profilu usług reintegracyjnych. Dlatego
niezmiernie ważnym jest przygotowanie „Założeń i Uwarunkowań” dla koncepcji Modelu KSR a zarazem
dokonanie rozpoznania warunków, jakie powinny zostać spełnione, aby nastąpiło włączenie instytucji
sektorowych, zwłaszcza na poziomie regionów.
Całość zadań kamienia milowego nr 1 zmierza do przygotowania „Założeń i Uwarunkowań Modelu KSR”.
Planuje się to osiągnąć poprzez realizację:
1. Wypracowanie zbioru podstawowych założeń koncepcji Modelu KSR
To zakres prac koncepcyjnych polegający na sformułowaniu ostatecznych założeń do koncepcji Modelu
KSR, który będzie wykonywany przy współpracy z przedstawicielami środowiska podmiotów zatrudnienia
socjalnego z generalnym celem wskazania m.in.: jaki charakter i zakres ma prezentować nowy profil
usług reintegracyjnych, jakie organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką sektorowych polityk
publicznych (edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport i rekreacja, oraz podmioty należące do lokalnego
otoczenia gospodarczego powinny być uwzględnione w Modelu KSR (chodzi o zasięg ich działania,
doświadczenie i praktykę oraz propozycje programowe, jako uzupełnienie profilu usług
reintegracyjnych).
2. Analiza aktualnego stanu współpracy na rzecz usług reintegracyjnych
Prace analityczne zostaną skoncentrowane na ustaleniu aktualnego stanu wykorzystywania zasobów
instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy oraz organizacji pozarządowych (edukacja, kultura,
ochrona zdrowia, sport i rekreacja) na rzecz organizowania usług reintegracji społecznej i zawodowej w
poszczególnych gminach.
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Wynikiem prac zadania 2 będzie przygotowanie i zaprezentowanie „Krajowego Diagramu
Międzysektorowej Współpracy na rzecz Zatrudnienia Socjalnego”, który będzie podstawą do tworzenia w
Kamieniu Milowym nr 2 scenariuszy oddziaływań na międzysektorowych reprezentantów (organizacje
pozarządowe) KSR. Produkt zadania 2, jakim będzie „Diagram” zaprezentuje strukturę regionów pod
względem potencjału organizacji pozarządowych (edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport i rekreacja),,
lokalnego otoczenia gospodarczego oraz stopnia współpracy międzysektorowej na rzecz zatrudnienia
socjalnego, co w znaczny sposób wpłynie na opracowywanie „scenariuszy oddziaływań” oraz na
ostateczny kształt koncepcji modelu KSR, przygotowanego do testowania.
3. Ocena gotowości do współpracy na rzecz usług reintegracyjnych
Prace analityczne ustalą stopień gotowości współpracy instytucji pomocy społecznej, rynku pracy i
organizacji pozarządowych (edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport i rekreacja) do
międzysektorowego współdziałania na rzecz wzmocnienia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
podmiotów reintegracyjnych, a także uczestniczenia w animacji takiej współpracy przy udziale nowo
utworzonych podmiotów reintegracyjnych (z nowym profilem usług) w gminach/powiatach. Produkt w
postaci specjalnego raportu pt. „Międzysektorowa gotowość do współpracy na rzecz reintegracji” będzie
drugą podstawą dla dalszych prac w Kamieniu Milowym nr 2. Wyniki prac analitycznych będą także
pomocne w tworzeniu ważnego elementu koncepcji KSR, jakim są „scenariusze oddziaływań” (element
nr 2 modelu). 4. Zbiór warunków włączenia organizacji pozarządowych do współpracy na rzecz usług
reintegracyjnych
Prace w ramach tego zadania będą miały charakter konsultacyjny i poległy będą na przeprowadzeniu
„wywiadu – rozpoznania” w środowisku organizacji pozarządowych, będących w punkcie
zainteresowania tworzeniem nowego profilu usług reintegracyjnych (edukacja, kultura, ochrona zdrowia,
sport i rekreacja). W tym celu zostanie wykorzystana pozycja ROPS-ów w regionach, jako wskazującego, z
jakimi instytucjami sektorowymi (katalog instytucji) należy przeprowadzić konsultacje i uzyskać w ich
wyniku zbiór warunków oraz propozycji, jakie powinny być spełnione, aby nastąpiło rzeczywiste
włączenie organizacji pozarządowych oraz lokalnego otoczenia gospodarczego do programów zajęć
organizowanych przez nowo utworzone podmioty zatrudnienia socjalnego w trakcie testów modelu KSR.
Produktem zadania 4 będzie specjalny raport cząstkowy, który z produktami zadań 1 ,2 ,3 będzie
stanowił podstawy dla prac koncepcyjnych w Kamieniu Milowym nr 2.Zadania Kamienia Milowego nr 1
zostaną zakończone przygotowaniem bazy informacyjno-analitycznej, pt.: „Księga Założeń i
Uwarunkowań Modelu KSR”, która stanowić będzie podstawę do prac koncepcyjno-analitycznych w
Kamieniu nr 2.
5. Monitoring i raportowanie
Po zakończeniu Kamienia milowego powstanie pierwszy monitorujący raport cząstkowy. Raport będzie
dostarczał rekomendacje dla przyszłości „Sieci” (zakresu pracy, organizacji, finansowania).
Zadania Kamienia Milowego Nr 2 (10 % planowanego budżetu):
Zadania mają charakter koncepcyjno-konsultacyjny. Ten etap projektu zakłada dwa typy zadań:
- Opracowanie projektowej konstrukcji Modelu KSR w oparciu o założenia, który będzie wdrażany w
praktyce.
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-Organizację Krajowej Sieci Reintegracyjnej – czyli powołanie struktur tej sieci, jej najważniejszych
elementów.
Punktem wyjścia dla prac koncepcyjnych modelu KSR będą ustalenia zawarte w księdze „Założenia i
uwarunkowania modelu KSR”. Koncepcja Modelu musi uwzględnić cztery elementy, będące
nierozerwalnymi częściami konstrukcyjnymi KSR. Tymi elementami będą:
1) Katalog podstawowych punktów Sieci, w tym: podstawowe punkty sieci ogólnopolskiej sieci oraz
powiązania pomiędzy nimi. Wśród punktów sieci, wystąpią:
e) centralny punkt sieci – ośrodek OSAR, pełniący rolę edukatora, monitorującego procesy
animacji i tworzenia regionalnych punktów sieci, tj. zespołów ZRAR oraz platform
współpracy regionalnej,
f)

sektorowe punkty sieci – to punkty regionalne w formie regionalnych platform współpracy
międzysektorowej, z głównymi ośrodkami koordynacyjnymi, jakie spełnią ROPS-y,

g) terenowe punkty sieci – to zespoły ZRAR, tworzone jako grupy regionalnych animatorów,
którzy zostaną przygotowani do swoich ról przez OSAR a także nowo utworzone podmioty
reintegracyjne.
2) Zbiór „scenariuszy oddziaływań” na włączenie organizacji pozarządowych do sieci wraz z
zestawem narzędzi animacji oraz procedur mierzenia pożądanej zmiany nastawienia, przy
wykorzystaniu struktury regionalnej powstałej w wyniku dokonania oceny gotowości do
współpracy. Zbiór scenariuszy oddziaływań musi uwzględniać różnorodne narzędzia animacji
dopasowane do stopnia nastawienia instytucji sektorowych do współpracy w każdym regionie
oddzielnie (np. inny zestaw animacji dla regionów o wysokim stopniu gotowości i inny o niskim
stopniu takiej gotowości).
3) Wzorzec profilu usług reintegracyjnych z uwzględnieniem wkładu merytorycznego
(programowego) do organizacji zajęć w nowo utworzonych podmiotach reintegracyjnych
(podczas testu KSR).
4) Proponowany trybu włączenia organizacji pozarządowych – propozycja ta powinna mieć
charakter uniwersalny przy zachowaniu zasady odstępstw w zależności od określonych
warunków przez poszczególne regiony (instytucje sektorowe tych regionów).
2. Weryfikacja konstrukcji Modelu KSR
Etap konsultacji w regionach pozwoli skorygować koncepcję Modelu KSR przed zadaniami Kamienia
Milowego nr 3 – działalnością KSR. W korekcie koncepcji Modelu KSR konieczne jest zapewnienie:
a) różnorodności sektorowej – wskazanie minimum organizacji pozarządowych ważnych z punktu
widzenia misji podmiotów reintegracyjnych (minimum sektorowe to: edukacja, ochrona zdrowia,
kultura, sport i rekreacja);
b) wielopoziomowości samorządowej - model uwzględnia trzy poziomy funkcjonowania instytucji
sektorowych oraz podmiotów reintegracyjnych;
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c) periodycznej możliwości edukacji w zakresie tworzenia nowych wzorców podmiotów reintegracyjnych,
tj. preferujących nowy charakter zajęć reintegracyjnych - kształcenie regionalnych i lokalnych
animatorów międzysektorowych usług reintegracji społecznej i zawodowej.
Po zakończeniu opracowania Modelu KSR oraz weryfikacji jego konstrukcji zostanie powołana KSR. W
skład KSR wejdą przedstawiciele instytucji opracowujących Model KSR, czyli instytucji pomocy
społecznej, rynku pracy, podmiotów zatrudnienia socjalnego, organizacji pozarządowych działających w
obszarach ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Zostanie sporządzony regulamin
funkcjonowania sieci zawierający podział zadań i kompetencji.
Przygotowane opracowanie pt.: Model Krajowej Sieci Reintegracji zostanie upowszechnione w
środowisku :
a) instytucji pomocy społecznej, rynku pracy oraz podmiotów zatrudnienia socjalnego,
b) organizacji pozarządowych, będących w polu zainteresowania projektu (edukacja, kultura, ochrona
zdrowia, sport i rekreacja), a także ewentualnych przyszłych interesariuszy tej współpracy,
c) sieciach biznesowych (jak izby gospodarcze, zrzeszenia i stowarzyszenia biznesu lokalnego).
3. Monitoring i raportowanie
Po zakończeniu Kamienia milowego powstanie drugi monitorujący raport cząstkowy. Raport będzie
dostarczał rekomendacje dla przyszłości „Sieci” (zakresu pracy, organizacji, finansowania).
Zadania Kamienia Milowego Nr 3 (70% planowanego budżetu projektu)
Prace animacyjno-testujące rozwiązanie modelowe w następujących etapach:
1. Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka OSAR ( 10% planowanego budżetu dla Kamienia nr 3):
Funkcje ośrodka wypełni wybrany Partner Wnioskodawcy, prowadząc działalność szkoleniową i
edukacyjną w zakresie animacji regionalnej oraz przygotowania grupy regionalnych animatorów.
Ośrodek będzie dysponował wzorcem programu edukacyjnego „sektorowe usługi reintegracji społecznej
i zawodowej”, będącym innowacją wobec obecnie stosowanego pakietu zajęć, realizowanych w
tradycyjnym układzie partnerstwa „pomoc społeczna – reintegracja”. Nowy wzorzec będzie wdrażany w
nowo utworzonych podmiotach reintegracyjnych (32 podmioty).
Ośrodek, dysponując kadrą ekspercką oraz zapleczem techniczno-dydaktycznym, stanowi jeden z
elementów konstrukcji sieci KSR (poziom krajowy). OSAR będzie współpracował z regionalnymi punktami
sieci KRS, tj. z regionalnymi instytucjami polityki społecznej (ROPS-y), przy których będą działać
Regionalni Animatorzy Reintegracji (ZRAR),regionalnymi platformami współpracy, utworzonymi dla
wspierania sektorowej współpracy na rzecz podmiotów zatrudnienia socjalnego, a w skład których wejdą
reprezentanci organizacji pozarządowych, działających we wskazanych sektorach polityki społecznej
(edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport). OSAR będzie współpracował w ramach monitoringu z nowo
powstałymi podmiotami reintegracyjnymi (nowy profil usług), analizując proces wykorzystania nowych
programów zajęć. Ośrodek wypełni funkcje raportowania i monitorowania w projekcie.
Partner Wnioskodawcy zapewnia trwałość funkcjonowania Ośrodka przez dwa lata od momentu
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zakończenia działań w projekcie.
2. Działalność Zespołów ZRAR (10 % planowanego budżetu dla Kamienia Milowego nr 3)
Po cyklu edukacyjno-szkoleniowym oraz testach egzaminacyjnych utworzone zostaną Zespoły ZRAR, czyli
grupy regionalnych animatorów (3 osoby/region) w regionach . Planuje się, że do projektu włączy się
minimum 8 regionów Zespoły ZRAR prowadzić będą działalność animacyjną w regionie, w tym w
środowisku organizacji pozarządowych - sektorowych, zmierzającą do zawiązania w danym regionie
regionalnej platformy współpracy sektorowej wokół podmiotów zatrudnienia socjalnego, pozyskania
zasobów organizacji pozarządowych do organizacji zajęć reintegracyjnych (zasoby kadrowe specjalistów
z dziedziny ochrony zdrowia, kultury, edukacji i sportu, a także zasoby materialno-techniczne). Zespoły
ZRAR będą promować nowy wzorzec usług wśród podmiotów zatrudnienia socjalnego już działających, a
także lokalnego otoczenia gospodarczego celem zwiększenia obszaru oddziaływania (nakłonienie do
korzystania z rozwiązań KRS - nowy wzorzec usług reintegracyjnych - typ sektorowy usług reintegracji
społecznej i zawodowej). Działanie zespołów ZRAR w regionach ukierunkowane będzie także na
instytucje publiczne (nie tylko organizacje pozarządowe uwzględnione w projekcie), reprezentujące
sektory polityki społecznej - edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport i rekreacja.
To działanie dodatkowe, nieobligatoryjne, ale ważne z punktu promowania sektorowej współpracy
instytucjonalnej. Do tego celu potrzebni będą przedstawiciele ROPS (marszałek województwa), jako
znający swoich administracyjnych odpowiedników w regionach ewentualnie zapraszający na spotkania
regionalnych platform współpracy. Trwałość działania Zespołów ZRAR będzie zapewniona w trakcie
projektu poprzez wpisanie ich w struktury organizacyjne Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej,
które realizują projekty w RPO związane z sieciowaniem podmiotów reintegracyjnych (uzyskanie efektu
połączenia działań RPO – tj. objęcie szerszego grona podmiotów reintegracyjnych edukacją o nowym
wzorcu usług). Zasady funkcjonowania ZRAR w strukturze Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej
zostaną określone w ramach prac już na etapie budowania Modelu, do których zaproszeni zostaną
przedstawiciele ROPS, zwłaszcza tych, które posiadają największe doświadczenia z korzystania z
rozwiązań MLW i RPW. Funkcjonowanie ZRAR będzie zapewnione w ramach środków projektu. Oprócz
funkcji animatora ROPS powinien pełnić rolę specjalistycznego doradcy ds. reintegracji (dotychczas taka
funkcja nie występowała w regionach!). Brak w regionach miejsca o charakterze repozytorium wiedzy,
doświadczeń, dobrych praktyk itp. wsparcia. Tę funkcję należałoby wpisać w zadania ROPS – najpierw
projektowe, a docelowo – do katalogu zadań ustawowych.
3. Utworzenie nowego typ podmiotów reintegracyjnych z sektorowym charakterem usług – 32 podmioty
(80 % planowanego budżetu dla Kamienia Milowego nr 3):
Zespoły ZRAR będą prowadziły na poziomie gmin/powiatów doradztwo dla utworzenia
w pilotażowo wybranych gminach (2 – 4 podmioty/region) podmiotu reintegracyjnego - Klub Integracji
Społecznej. Nowe podmioty, będą testowały wzorzec „sektorowe usługi reintegracji społecznej i
zawodowej”, przy wykorzystaniu zasobów organizacji pozarządowych (edukacji, ochrony zdrowia,
kultury, sportu i rekreacji). Tymi zasobami wykorzystywanymi w trakcie nowego profilu usług będą
specjaliści, reprezentujący organizacje pozarządowe (np. profilaktyka medyczna dla uczestników zajęć
reintegracyjnych, program korzystania z dóbr kulturalnych etc.).
Trwałość nowych 32 podmiotów reintegracyjnych obejmuje 2 lata i zostanie zapewniona w umowach
realizacyjnych projektu (instytucje tworzące wg przepisów o zatrudnieniu socjalnym).
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4. Monitoring i raportowanie
Po zakończeniu Kamienia milowego powstanie trzeci monitorujący raport cząstkowy. Raport będzie
dostarczał rekomendacje dla przyszłości „Sieci” (zakresu pracy, organizacji, finansowania).
Zadania Kamienia Milowego Nr 4 (10 % planowanego budżetu projektu):
1. Monitoring i raportowanie – Raport końcowy. Powstanie raport końcowy zawierający podsumowanie
działań projektu uwzgledniający trzy raporty cząstkowe.
2. Katalog rekomendacji
Zadanie to przypisane będzie Partnerowi oraz Wnioskodawcy i polegać będzie na przygotowaniu pakietu
rekomendacji o charakterze systemowym i legislacyjnym dla Rady Zatrudnienia Socjalnego przy ministrze
właściwym ds. zabezpieczenia społecznego. Rekomendacje będą dotyczyły wdrażania nowego,
wypracowanego w projekcie programu usług reintegracyjnych we wszystkich nowo powstających i już
istniejących podmiotach reintegracji społecznej. Przewiduje się zorganizowanie konferencji z udziałem
członków Rady Zatrudnienia Socjalnego, regionalnych reprezentantów podmiotów zatrudnienia
socjalnego, krajowego środowiska organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli administracji
publicznej, w celu zaprezentowania ogólnych wyników projektu oraz przedstawienia rekomendacji dla
wdrażania idei nowego profilu usług reintegracji społecznej i zawodowej.
Zasadnicze działania ukierunkowane na wsparcie podejmowanej interwencji publicznej, zrealizowane
dotychczas przez wnioskodawcę lub inne instytucje
Działania prowadzone w poprzedniej perspektywie 2007-2013, jak również dążenie środowiska
podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS) do zwiększania stopnia kooperacji z instytucjami innych sektorów
usług publicznych wymagają interwencji nakłaniającej do wykorzystania możliwości zintegrowania
potencjałów zasobów dla lepszej realizacji zadań „aktywnego włączenia”. W ramach poprzedniej
perspektywy EFS udało się przetestować, w niektórych tylko regionach (także w jednym powiecie)
możliwość włączenia problematyki reintegracji na fora doradczo-konsultacyjne jednostek samorządu
terytorialnego (woj. wielkopolskie, woj. mazowieckie, powiat iławski) - projekt „Kompleksowe formy
reintegracji społecznej i zawodowej w środowisku lokalnym”. Te doświadczenia stały u podstaw
rozszerzenia idei współpracy sektorowej na obszar całego kraju, a także na podjęcie się interwencji
zmierzającej do stworzenia nowego profilu usług reintegracyjnych. Ich sprawdzenie w obecnym
projekcie poprzez utworzenie nowych podmiotów -reintegracji społecznej i zawodowej (planowana
forma organizacyjna to KIS) da także możliwość wprowadzenia ich w przyszłości do programów zajęć
centrów integracji społecznej.
Jednocześnie, w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych w Działaniu 2.5 PO WER,
podjęte zostaną działania mające na celu zwiększenie wartości projektu (i/lub okresu jego realizacji - jeśli
to będzie konieczne) w celu utworzenia w projekcie również Centrów Integracji Społecznej.
Obecnie brakuje:


udziału potencjału organizacji pozarządowych, działających w obszarze edukacji, ochrony
zdrowia, kultury, sportu i rekreacji, na rzecz celów reintegracji społecznej i zawodowej, w tym
także działań animacyjnych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi
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w obszarach innych niż integracja społeczna. Potencjał organizacji pozarządowych wpłynie na
podniesienie wartości ogólnego poziomu i przygotowania osób z grup ryzyka wykluczenia
społecznego do potrzeb rynku pracy oraz aktywności społecznej.


zaangażowania samorządów szczebla wojewódzkiego/powiatowego w kontynuację dobrych
wzorców modeli MLW i RPW oraz ewolucji tych rozwiązań.



szerszej edukacji wśród organizacji pozarządowych (edukacja, oświata, kultura, ochrona zdrowia,
sport i rekreacja) o celach reintegracji oraz możliwości włączenia się w działalność podmiotów
reintegracyjnych dla wdrażania własnych misji związanych z obszarem działania np.
propagowanie kultury.



Zbliżenia działań reintegracyjnych do sektora przedsiębiorstw

Praktyka poprzedniego okresu programowania 2007-2013 dowodzi, że istnieją możliwości prawnego
regulowania działalności takich sieci współpracy, które jednoczą instytucje z wielu sektorów wokół
problematyki zatrudnienia socjalnego.
Uwarunkowania skutecznej realizacji założeń interwencji publicznej (interesariusze, stan prawny, itd.)
1. Warunki prawne realizacji interwencji publicznej projektu
Projekt będzie realizowany w znowelizowanych uwarunkowaniach prawnych zatrudnienia socjalnego
(wrzesień 2015 r. nowelizacja ustawy). Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie w obszar usług
reintegracji nowego organu doradczo-konsultacyjnego przy ministrze ds. zabezpieczenia społecznego, tj.
Rady Zatrudnienia Socjalnego. Ta zmiana daje możliwość przede wszystkim:
a) kontynuowania kierunku interwencji nastawionego na wprowadzenie w praktykę usług
reintegracyjnych w formie np. nowych typów zajęć oraz tworzenia szerokich platform
współpracy na rzecz integracji,
b) przygotowywania nowych legislacyjnych propozycji oraz konsultowania ich w szerszym
środowisku, a więc wykraczającym poza ramy tradycyjnej 3 poziomej współpracy,
c) inspiracji większej spójności działań zapisanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii
Społecznej (KPRES) i Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu
2020. Nowy wymiar aktywnej integracji. (KPPUiWS) - uwarunkowania krajowych programów
preferują współdziałanie podmiotów z różnych obszarów wobec problemów wykluczenia
społecznego oraz reintegracji społecznej i zawodowej. Wspólne, synergiczne działania przyczynią
się do wzmocnienia potencjału osób wykluczonych społecznie oraz zainspirują większą spójność
działań.
2. Opinia środowiska – interesariuszy
Opinia środowiska lokalnego, reprezentowanego przez instytucje różnych sektorów usług publicznych
była pozytywna wobec propozycji modelu MLW (projekt „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i
zawodowej w środowisku lokalnym”). Model ten był jednak testowany na ograniczonym obszarze i na
poziomie gmin. Dowodem jest dobrowolne przystępowanie do umów partnerskich (pakt na rzecz MLW).
Interwencja obecnego projektu pozwoliłaby rozpowszechnić metodę sektorowego oddziaływania na
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kształt usług reintegracji, nie tylko na poziomie gmin, ale bardziej ukierunkowując działania na region.
3. Wstępne warunki „sine qua non” dla efektywności interwencji (zminimalizowanie ryzyk
projektowych)
Ważną kwestią jest zachęcenie do udziału w działaniach projektowych instytucji regionu, takich jak np.
regionalne ośrodki polityki społecznej. Obecność w działaniach zwłaszcza ROPS-ów jest elementem
scalającym oddziaływanie na jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty reintegracyjne i
organizacje pozarządowe.
Dalsze etapy planowane do wdrożenia poza projektem, o ile zostaną spełnione warunki umożliwiające
ich skuteczne wykonanie
Działania w zakresie trwałości wypracowanych rozwiązań zostaną zapewnione ze środków krajowych.
Trwałość produktów powstałych w wyniku działań projektu zostanie zapewniona w następujący sposób.
Partner zapewni trwałość Ośrodka Animacji Sektorowej Reintegracji przez dwa lata od momentu
zakończenia działań projektu. Dalsze działania Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji będą
zapewnione przez wpisanie w funkcje ROPS, Trwałość utworzonych 32 podmiotów reintegracyjnych
zostanie zapewniona w stosownych umowach realizacyjnych projektu – w umowach z instytucjami
tworzącymi takimi jak ośrodek pomocy społecznej, organizacja pozarządowa, - zgodnie z przepisami
ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Zakłada się trwałość nowo powstałych KIS przez minimum dwa lata od
chwili zakończenia działań projektu. Rezultaty projektu zostaną także rekomendowane przez MRPiPS
jako propozycja rozszerzenia profilu zajęć w centrach integracji społecznej i klubach integracji społecznej
już utworzonych i działających.
Ponadto, do wdrożenia poza projektem zaplanowano działania w obszarach obejmujących zagadnienia:
1. Działania Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Przez Wykonawcę zostaną podjęte rozmowy z członkami Rady Zatrudnienia Socjalnego oraz członkami
Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej aby problematyka wielosektorowości usług
reintegracyjnych, w tym rezultaty projektu stały się „trwałym” elementem planu działania tego organu.
2. Stałe monitorowanie rozwoju sektorowości usług reintegracyjnych
Wnioskodawca zwróci się do instytucji odpowiedzialnej za przygotowywanie na zlecenie Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu „Informacji o funkcjonowaniu centrów i klubów integracji
społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” (wymóg ustawy o zatrudnieniu socjalnym – co
dwa lata przedkładania takiej informacji), aby zagwarantowane zostały prace badawczo-analityczne w
zakresie rozwoju wielosektorowości współdziałania na rzecz podmiotów reintegracyjnych, a wyniki ich
były prezentowane w niniejszym opracowaniu.
3. Zaangażowania Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej (nieformalna platforma
współpracy powołana oddolnie przez środowisko w 2011 r.) w promocję modelu Międzysektorowa
Sieć Współpracy
Wnioskodawca zwróci się do członków Konwentu oraz jego władz, aby wyniki interwencji projektu były
rozpowszechniane w codziennej praktyce funkcjonowania podmiotów reintegracyjnych, aby były
promowane i wyróżniane instytucje innych sektorów usług publicznych, które angażują się w organizację
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i przebieg zajęć dla osób z grup ryzyka.
ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa
Ogółem w
projekcie

W podziale na:

Nazwa wskaźnika

Liczba podmiotów reintegracji społecznej i
zawodowej, do których powstania przyczyniły
się działania upowszechniające realizowane
przez sieć współpracy

Kobiety

Mężczyzn

Nd

nd

32

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa
Ogółem w
projekcie

W podziale na:

Nazwa wskaźnika

Liczba utworzonych ogólnokrajowych sieci
współpracy

Kobiety

Mężczyzn

n.d.

n.d.

1

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTU
KRYTERIA DOSTĘPU
1. Realizacja projektu w partnerstwie z instytucją prowadzącą rzecznictwo zatrudnienia socjalnego.

Uzasadnienie

Prowadzenie rzecznictwa zatrudnienia socjalnego oraz współpracy z podmiotami
reintegracyjnymi zapewnia dysponowanie dobrą wiedzą o sposobach realizacji usług
reintegracyjnych, posiadanie właściwych, aktualnych informacji o charakterze
statystyczno-analitycznym oraz dysponowanie wiedzą o dokonanych zmianach i
potrzebach środowiska. Spełnienie tego kryterium gwarantuje łatwy dostęp do
środowiska podmiotów reintegracyjnych dostarczonych przez Partnera dokumentów,
potwierdzających prowadzenie działań rzecznictwa zatrudnienia socjalnego.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie.

2.

Ogólnopolski zasięg realizacji projektu
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Wnioskodawca zapewni ogólnopolski zasięg projektu poprzez prowadzenie
interwencji w ramach projektu oddziaływującej na:
1) struktury instytucji pomocy i integracji społecznej, w tym zatrudnienia socjalnego
ulokowane na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego
(województwo, powiat, gmina),
2) sektor organizacji pozarządowych (edukacja, ochrona zdrowia, kultura, sport i
rekreacja) włączanych w działania na rzecz usług reintegracyjnych,
umiejscowiony na poszczególnych szczeblach samorządu terytorialnego,
Uzasadnienie:

3) maksymalnie możliwe włączenie wszystkich regionów kraju w koncepcję
projektu,
4) Współpracę z Radą Zatrudnienia Socjalnego działając przy ministrze ds.
zabezpieczenia społecznego oraz z Krajowym Komitetem Rozwoju Ekonomii
Społecznej
5) Kreowanie współpracy z lokalnym otoczeniem gospodarczym
i przedsiębiorstwami
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie.

3.

Wykorzystanie produktów i rezultatów projektu „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i
zawodowej w środowisku lokalnym” (Model Lokalnej Współpracy , Regionalne Platformy
Wspólpracy, System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej).

Uzasadnienie:

Budowa koncepcji krajowego modelu Krajowej Sieci Reintegracji, wymaga
uwzględnienia osiągniętych rezultatów, szczególnie testów przeprowadzonych w
gminach w ramach wskazanego projektu, które wskazały potrzebę przyszłościowego
włączania instytucji działających w obszarze innych polityk publicznych – głównie
edukacji, kultury, ochrony zdrowia, sportu. Uwzględnienie kompatybilności pomiędzy
obiema inicjatywami projektowymi spowoduje uzyskanie ciągłości działań
wzmacniających rozwój usług reintegracyjnych i nadawanie im interdyscyplinarnego
charakteru, co z punktu widzenia potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym jest dobrym kierunkiem ogólnego ich rozwoju a także włączenia ich w
korzystanie z dóbr publicznych i społecznych. Wnioskodawca oraz Partner wspólnie
zapewnią wykorzystanie rezultatów i kompatybilność z rozwiązaniami modelowymi.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie.

4. Wnioskodawca zapewni, że w wyniku realizacji projektu zostaną oszacowane koszty
funkcjonowania modelu KSR i wskazane źródła finansowania funkcjonowania KSR, a także mierniki
efektywności i skuteczności modelu KSR.
Wnioskodawca i wybrany Partner wskażą szacunkowe wielkości:
Uzasadnienie:
1) roczny koszt Modelu KSR, wraz z jego elementami,

19

2) mierniki oceny efektywności i skuteczności modelu KSR
3) minimalnych efektów rocznego funkcjonowania sieci.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie.
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