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Drodzy czytelnicy!
Paweł Wisniewski

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej  
Konferencja pt.: Partycypacja w tworzeniu lokalnej 
i regionalnej polityki społecznej perspektywy organizacji 
pozarządowych - od teorii do praktyki

Konsultacyjnie w sprawie współpracy jednostek 
organizacyjnych pomocy społecznej (OPS i PCPR) 
z organizacjami pozarządowymi, przy sporządzaniu formularza 
oceny zasobów pomocy społecznej

Warsztaty edukacyjne dla pracowników, członków, 
wolontariuszy NGO planujących rozpocząć działalność 
reintegracyjną w formie jednostki zatrudnienia socjalnego

Gotowość sektora organizacji pozarządowych do rozwoju usług 
reintegracyjnych na przykładzie województwa lubelskiego

W dniu 5 grudnia 2017 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Administracji, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych oraz samorządowcy konferowali na temat 
podmiotów reintegracyjnych Lubelszczyzny

Szkolenie dla pracowników, członków, wolontariuszy instytucji 
prowadzących podmioty reintegracyjne w formie jednostki 
zatrudnienia socjalnego
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DRODZY CZYTELNICY!

Przekazuję w Państwa ręce kolejny, już czwarty nu-
mer naszego czasopisma Zatrudnieniesocjlane.pl

W tym numerze, przede wszystkim, możemy zapo-
znać się z efektami konferencji:

 - z dnia 28 listopada 2017 roku, organizowanej pod 
tytułem „Partycypacja w tworzeniu lokalnej i regional-
nej polityki społecznej perspektywy organizacji poza-
rządowych - od teorii do praktyki”. Konferencja orga-
nizowana jest przez Janowskie Stowarzyszenie Nie-
sienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubelskim, we 
współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Spo-
łecznej w Lublinie oraz Wyższą Szkołą Przedsiębior-
czości i Administracji w Lublinie, jako podsumowa-
nie projektu: „Animacja Partycypacji NGO w Lokal-
nej Polityce Społecznej”, a także 

- z konferencji: „Wzmacnianie potencjału środo-
wisk podmiotów reintegracyjnych na Lubelszczyźnie. 
Teoria i praktyka”, organizowaną jako podsumowanie 
projektu: „Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów 
Reintegracyjnych – Wyższy Poziom Kompetencji Re-

gionalnego Sektora Es”. Projekt realizowany był Fun-
dację Konwent KIS CIS, na zlecenie  Ministra Rodziny 
Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskim.

W tym numerze także relacja ze szkoleń organizo-
wanych przez Fundację Konwent Klubów i Centrów 
Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim dla pod-
miotów prowadzących kluby i centra integracji spo-
łecznej na terenie Lubelszczyzny oraz podmiotów 
chcących utworzyć jaki podmiot. Prezentujemy tak-
że raport  z działań Raport z działań monitorująco-ba-
dawczych pt.: Gotowość sektora organizacji pozarzą-
dowych do rozwoju usług reintegracyjnych na przy-
kładzie województwa lubelskiego, zrealizowany przez 
Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegra-
cyjnych.

Przedstawiamy też relację z konsultacji, w sprawie 
współpracy jednostek organizacyjnych pomocy spo-
łecznej (OPS i PCPR) z organizacjami pozarządowy-
mi, przy sporządzaniu formularza oceny zasobów po-
mocy społecznej, jakie odbyły się w ROPS Lublin, 
w dniu 22 listopada 2017 roku.

Ostatnią, najobszerniejsza częścią tego wydania, 
to całorocznie podsumowanie działalności Obywa-
telskiej Akademii Zatrudnienia Socjalnego. Począ-
tek działalności Akademii datuje się na kwiecień 2017 
roku i związany jest z terytorium Województwa Lubel-
skiego oraz jego potrzebami w zakresie edukacji o roz-
wiązaniach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud-
nieniu socjalnym, a także animacji współpracy partner-
skiej wokół usług reintegracji społecznej i zawodowej. 

W zamierzeniach „Akademii” jest prowadzenie 
w dalszej perspektywie czasowej działań dla sąsiednich 
regionów, a z czasem także rozwinięcie kooperatywy 
z innymi regionami, tak aby celami i zadaniami „Aka-
demii” objąć terytorium kraju. Natomiast motywem 
stworzenia Akademii było podjęcie się innowacyjnej 
inicjatywy zmierzającej do przygotowywania i wspie-
rania procesów rozwoju podmiotów reintegracyjnych 
– klubów i centrów integracji społecznej oraz wdraża-
nia standardów podnoszących efektywność świadczo-
nych przez nie usług. 

Zapraszam do lektury

Redaktor Naczelny

— OD REDAKCJI —
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— KONFERENCJA —

W dniu 28 listopada 2017 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Administracji, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych oraz samorządowcy konferowali na temat
Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

Konferencja pt.: Partycypacja w tworzeniu lokalnej i re-
gionalnej polityki społecznej perspektywy organizacji po-
zarządowych - od teorii do praktyki, została zorganizowa-
na przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Hu-
manus” w Janowie Lubelskim, we współpracy z Regional-
nym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie  oraz Wyż-
szą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 
jako podsumowanie projektu: „Animacja Partycypacji NGO 
w Lokalnej Polityce Społecznej”, realizowanego na zlecenie 
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Pro-
gramu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.

Spotkanie zostało uroczycie otwarte Przez Dyrektora 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Pa-
nią Katarzynę Fus oraz Panią dr Martę Komorską Rekto-
ra Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lu-
blinie. Następnie w tematykę projektu: „Animacja Partycy-
pacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej”, wprowadził dr 
Paweł Wiśniewski, przedstawiając główne założenia i cele re-
alizowane w projekcie. Później dr Marta Komorska zapre-
zentowała miejsce ekonomii społecznej w lokalnej polity-
ce społecznej. Po przerwie dr Arkadiusz Biały wygłosił refe-
rat pt.: „Włączanie organizacji społecznych w proces plano-
wania i realizacji działań strategicznych w samorządzie lokal-
nym”, a  Pan Andrzej Trzeciecki przedstawił  efekty realizo-
wane projektu oraz zaprezentował założenia raportu: „Pilo-
taż współpracy NGO i instytucji publiczny w OZPS - reko-
mendacje”.

Idea konferencji, a także samego projektu pt.: „Anima-
cja Partycypacji NGO w Lokalnej Polityce Społecznej”, było 
promowanie zintegrowanego działania instytucji publicz-
nych i organizacji III sektora przy wdrażaniu i realizacji pro-
gramów interwencji publicznej, zaś osią merytoryczną była 
problematyka partycypacji w wykonywaniu jednego z zadań 
pomocy społecznej - oceny zasobów pomocy społecznej, na 
poziomie lokalnym i regionalnym.

Działania animacyjne w projekcie wskazały sektorowi 
NGO znakomite narzędzie oddziaływania na kierunki polity-
ki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, wskazały 
sposób oddziaływania na decyzje samorządów gmin/ powia-
tów, oraz dały możliwość korzystania przez NGO z lokalnych 
zbiorów informacyjnych dla budowy własnych inicjatyw.

Celem głównym projektu było zwiększenie włączenia 
sektora NGO we współpracę z instytucjami przygotowują-
cymi OZPS w skali lokalnej, szczególnie na etapie diagno-
zy, formułowania wniosków i rekomendacji. Edukacja NGO 
i animacja lokalnej współpracy przyczyniła się do zwiększe-
nia wykorzystania wiedzy obywateli oraz ich reprezentacji 
(NGO) oraz określiła sferę partycypacji obywatelskiej i jej 
wpływ na kształt działań w lokalnej polityce społecznej, czy 
ekonomii społecznej.

Koordynator projektu
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— KONSULTACJE —

W dniu 22 listopada 2017 roku, w siedzibie Regionalne-
go Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, przy ul. Diamento-
wej 2,  zostało zorganizowane spotkanie konsultacyjne, w spra-
wie współpracy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 
(OPS i PCPR) z organizacjami pozarządowymi, przy sporzą-
dzaniu formularza oceny zasobów pomocy społecznej. Na go-
dzinę 10.00 zostały zaproszone jednostki gminne, a na 12.00 
jednostki powiatowe.

Celem spotkanie  będzie wspólne wypracowanie m.in.: ob-
szarów współpracy przy OZPS, w tym: zakres dostarczanych 
danych przez organizacje pozarządowe do jednostek organiza-
cyjnych pomocy społecznej, obszar jaki może być zlecony do 
sporządzenia przez organizacje pozarządowe; tryb formułowa-
nia wspólnych rekomendacji i wniosków, szczególnie środowi-
ska organizacji pozarządowych jakie mogą być ujmowane każ-
dego roku w OZPS-ie; sposób korzystania ze zbiorów infor-
macyjnych OZPS przez organizacje pozarządowe do opraco-
wywania własnych przedsięwzięć projektowych oraz sposób 
uczestnictwa w posiedzeniach rad gmin/ powiatów przedsta-
wicieli środowiska obywatelskiego, reprezentowanego przez 
organizacje pozarządowe.

W czasie bardzo owocnych konsultacji, prowadzonych 
przez grupę Animatorów OZPS – pięciu osób wyłonionych 
spośród osób uczestniczących w szkoleniach dotyczących te-
matyki OZPS, zostały wypracowane   rekomendacje dla Mini-
sterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczące reali-
zacji OZPS i postulujące wprowadzenie zmian systemowych 
lub legislacyjnych do ustawy o pomocy społecznej (art. 16a) 
oraz do ustawy o działalności pożytku publicznego (zlecanie 

zadań dla organizacji pozarządowych partycypacji w ocenie za-
sobów pomocy społecznej). 

Główne, wypracowane wnioski dotyczyły m.in.:
1. Ustabilizowania procesu zmian struktury formularza 

OZPS co sprzyjałoby nawiązaniu współpracy.
2. Wcześniejszego zamieszczanie formularza OZPS w syste-

mie CAS na kolejne edycje jego sporządzania.
3. Rozważenia możliwości stworzenia odrębnego formularza 

OZPS dla organizacji pozarządowych – przebudowa Roz-
działu 9 – celem dostarczania go z wyprzedzeniem do jed-
nostek organizacyjnych pomocy społecznej.

4. Rozważenia możliwości wprowadzenia zmian do przepi-
sów prawnych w zakresie współpracy rad pożytku publicz-
nego z jednostkami sporządzającymi OZPS.

5. Rozważenia możliwości wprowadzenia obligatoryjnego 
zapisu do przepisu art.16a ustawy o pomocy społecznej – 
o współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

6. Rozważenia możliwości wprowadzenia zmian w nazwie 
zadania, określonego przepisem art.16a ustawy o pomocy 
społecznej.
Spotkanie było zorganizowane jest przez Janowskie Sto-

warzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” w Janowie Lubel-
skim, w ramach projektu: „Animacja Partycypacji NGO w Lo-
kalnej Polityce Społecznej”,  realizowanego na zlecenie Mini-
stra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.

Koordynator projektu

Konsultacyjnie w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej (OPS i PCPR) z organizacjami pozarządowymi, 
przy sporządzaniu formularza oceny zasobów pomocy społecznej



6 — zatrudnieniesocjalne.pl nr 4 2017

— WARSZTATY EDUKACYJNE —

Warsztaty edukacyjne dla pracowników, 
członków, wolontariuszy NGO planujących 
rozpocząć działalność reintegracyjną 
w formie jednostki zatrudnienia socjalnego

W dniach 23 – 24 listopad oraz  30.11 i 01 grudnia 2017 
roku Obywatelska Akademia Animacji Zatrudnienia Socjal-
nego, prowadzona przez Fundację Konwent Klubów i Cen-
trów Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim zorganizowa-
ła warsztaty edukacyjne dla pracowników, członków, wolonta-
riuszy NGO planujących rozpocząć działalność reintegracyjną 
w formie jednostki zatrudnienia socjalnego.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu:  
„Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych – 
Wyższy Poziom Kompetencji Regionalnego Sektora Es”, zleco-
nego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w ra-
mach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskim.

W ramach warsztatów omówiono modele organizacyjne 
CIS i KIS i ich zastosowanie w praktyce, prawne podstawy za-
trudnienia socjalnego oraz ich powiązania z innymi obszara-
mi, wzorcowe techniki opracowywania programów zajęć (kon-
trakt socjalny i IPZS), techniki animacji zatrudnienia socjalne-
go w lokalnym środowisku  rola zespołu synergii lokalnej oraz 
zagadnienia z zakresu partnerstwa na rzecz zatrudnienia socjal-
nego w ramach  sektorów administracji i obywatelskiego.

Warsztaty prowadził Pan Andrzej Trzeciecki Ekspert Aka-
demii Animacji Zatrudnienia Socjalnego – Ośrodka Wsparcia 
i  Animacji Podmiotów Reintegracyjnych, Pan Andrzej Trze-
ciecki, który od 2000 roku zajmuje się problematyką przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu.

Organizatorzy
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— RAPORT MONITORUJĄCO-BADAWCZY —

Oddajemy w Państwa ręce Raport z działań monito-
rująco-badawczych pt.: Gotowość sektora organizacji po-
zarządowych do rozwoju usług reintegracyjnych na przy-
kładzie województwa lubelskiego, powstały w ramach ini-
cjatywy projektowej FIO 2017 pn.: Ośrodek Wsparcia 
i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych – Wyższy Poziom 
Kompetencji Regionalnej Sektora Ekonomii Społecznej.

Raport jest elementem cząstkowym podsumowania 
działań prowadzonych przez Fundację Konwent Klubów 
i Centrów Integracji Społecznej z siedzibą w Janowie Lu-
belskim w ramach inicjatywy projektowej FIO 2017 pn.: 
Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyj-
nych – Wyższy Poziom Kompetencji Regionalnego Sek-
tora Ekonomii Społecznej. Dokument ten odnosi się do 
badania nastawienia organizacji pozarządowych do pro-
blematyki rozwoju usług reintegracyjnych oraz ich goto-
wości do tworzenia podmiotów zatrudnienia socjalnego.

Działania w projekcie miały charakter edukacyjno-
animacyjny, przy czym głównym ich odbiorcą byli przed-
stawiciele tych organizacji pozarządowych, którzy zamie-
rzali w najbliższym czasie poszerzyć sferę swojej działal-
ności o blok usług reintegracyjnych. Stąd też, w ramach 
zdań projektowych przewidziano m.in.:

1. zajęcia warsztatowo-edukacyjne na temat mecha-
nizmów animacji środowiska lokalnego, umożli-
wiających tworzenie odpowiednich warunków 
dla podejmowania decyzji o powoływaniu jed-
nostek organizacyjnych zatrudnienia socjalnego, 
w tym przede wszystkim przez organizacje poza-
rządowe,

2. konsultacje z przedstawicielami organizacji po-
zarządowych prowadzących już jednostki za-
trudnienia socjalnego celem podzielenia się wie-
dzą i doświadczeniem z potencjalnymi, nowymi 
inicjatorami klubów lub centrów integracji spo-
łecznej,

3. przeprowadzenie zawężonego badania nt.: goto-
wości organizacji pozarządowych do utworze-
nia na terenie województwa lubelskiego nowych 
jednostek zatrudnienia socjalnego, które włączo-
ne zostałby do działającej platformy współpracy, 
tzw. Regionalnego Konwentu Klubów i Centrów 
Integracji Społecznej Lubelszczyzny.

Prezentowany raport z badania jest uzupełnieniem 
wcześniej opracowanych publikacji, stanowiących dla 
potencjalnych inicjatorów nowych jednostek organiza-
cyjnych zatrudnienia socjalnego zbiór – kompendium 
podstawowej wiedzy, pozwalającej przygotować daną or-
ganizację pozarządową do utworzenia podmiotu zatrud-
nienia socjalnego, a także prowadzenia animacji dla po-
zyskania partnerów instytucjonalnych.

Wyniki badania pozwalają poszerzyć wiedzę na temat 
motywów przystępowania nowych organizacji pozarzą-
dowych do realizatorów usług reintegracyjnych oraz tak-
że barier jakie dostrzegają oni przed podjęciem ostatecz-
nej decyzji. 

/ - / Zespół Badawczy Projektu 

Raport można pobrać ze strony:
http://zatrudnieniesocjalne.pl/wp-content/uploads/2017/11/
gotowosc_ngo_do_zatrudnienia_socjalnego.pdf

Raport z działań monitorująco-badawczych pt.:
Gotowość sektora organizacji pozarządowych 
do rozwoju usług reintegracyjnych na 
przykładzie województwa lubelskiego
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— KONFERENCJA —

Konferencja pt.: Wzmacnianie potencjału środowisk 
podmiotów reintegracyjnych na Lubelszczyźnie - teoria 
i  praktyka, została zorganizowana przez Fundacja Kon-
went Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie 
Lubelskim, we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Po-
lityki Społecznej w Lublinie  oraz Wyższą Szkołą Przedsię-
biorczości i Administracji w Lublinie, jako podsumowanie 
projektu: „Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Rein-
tegracyjnych – Wyższy Poziom Kompetencji Regionalne-
go Sektora Es”,  realizowanego na zlecenie Ministra Rodzi-
ny Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskim.

Konferencja została uroczycie otwarte Przez Panią 
dr Marię Mazur Prorektor ds. Organizacji i Kształcenia 
w Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lu-
blinie. Następnie w tematykę projektu: „Ośrodek Wspar-
cia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych – Wyższy Po-
ziom Kompetencji Regionalnego Sektora Es”, wprowa-
dził dr Paweł Wiśniewski, przedstawiając główne założe-
nia i cele realizowane w projekcie. Później dr hab. Miro-
na Ogryzko-Wiewiórowska, prof. nadzw. PWSZ w Sanoku 
zaprezentowała referat pt.: Realizacja lokalnej polityki spo-
łecznej we współpracy JST z ngo’s, w tym podmiotów  rein-
tegracyjnych, a Pani Monika Różycka-Górska Prodziekan 
kierunku Socjologia zaprezentowała wystąpienie „Lokalne 
partnerstwa z udziałem podmiotów zatrudnienia socjal-
nego ważnym elementem rozwiązywania problemów spo-
łecznych w samorządach”

Po przerwie, w części praktycznej konferencji, Pan Ja-
cek Paprota Dyrektor Generalny, Lubelska Fundacja Roz-
woju zaprezentował wykład pt.: Współpraca partnerska 
jako jeden z warunków wprowadzania innowacji społecz-
nych – oferta projektu „Mikro innowacje- makro korzyści” 
dla podmiotów zatrudnienia socjalnego, Pani Iwona Kę-
dziera z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lu-
blinie zaprezentowała Oferta dla podmiotów ES, w tym za-
trudnienia socjalnego, ramach projektu pozakonkursowe-
go, pn.: „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju spo-
łecznego”, a przedstawiciel Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Zamościu prowadzonego przez FRL w Lu-
blinie, ofertę tego OWES ofertę dla podmiotów reintegra-
cyjnych.

Patronat naukowy nad Konferencją objęli: Polskie To-
warzystwo Polityki Społecznej w Warszawie i Instytut So-
cjologii UMCS w Lublinie, a patronat medialny Kwartal-
nik Zatrundnieniesocjalne.pl

Koordynator projektu

W dniu 5 grudnia 2017 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły 
Przedsiębiorczości i Administracji, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz samorządowcy konferowali 
na temat podmiotów reintegracyjnych Lubelszczyzny
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— SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO —

W dniach 6-7 oraz 11-12 grudnia 2017 roku Akade-
mia Animacji Zatrudnienia Socjalnego, prowadzona przez 
Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecz-
nej w Janowie Lubelskim, zorganizowała szkolenie dla pra-
cowników, członków, wolontariuszy instytucji prowadzą-
cych podmioty reintegracyjne w formie jednostki zatrud-
nienia socjalnego.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu:  
„Ośrodek Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyj-
nych – Wyższy Poziom Kompetencji Regionalnego Sekto-
ra Es”, zleconego przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej, w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Oby-
watelskim.

Szkolenie to miało na celu podsumowanie działalności 
Konwentu KIS i CIS w 2017 roku, wspólne zastanowienie 
się nad przyszłością zarówno Konwentu  ale także omó-
wienie dwóch ważnych spraw. Pierwsza to przekształcenie 
Ogólnopolskiego Konwentu CIS i KIS w Federację Kon-
wentów Regionalnych co nastąpi prawdopodobnie 5 grud-
nia  2017 w Lublinie oraz omówienie przygotowanej nowe-
lizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

Spotkania prowadził ekspert Akademii Animacji Za-
trudnienia Socjalnego – Ośrodka Wsparcia i Anima-
cji Podmiotów Reintegracyjnych, Pan Andrzej Trzeciec-
ki, który od 2000 roku zajmuje się problematyką przeciw-
działania wykluczeniu społecznemu, w tym w szczególno-
ści problematyką szeroko pojmowanej ekonomii społecz-
nej, działalności podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz 
spółdzielczości socjalnej.

Organizatorzy

Szkolenie dla pracowników, członków, wolontariuszy 
instytucji prowadzących podmioty reintegracyjne 
w formie jednostki zatrudnienia socjalnego





Podsumowanie działalności Obywatelskiej 
Akademii Animacji Zatrudnienia Socjalnego 
Ogólna charakterystyka przedsię-
wzięcia

Przedsięwzięcie pod nazwą „Oby-
watelska Akademia Zatrudnienia So-
cjalnego” jest inicjatywą organizacji po-
zarządowej działające na rzecz regio-
nalnej platformy współpracy zwanej 
„Konwentem Klubów i Centrów Inte-
gracji Społecznej Lubelszczyzny”. For-
mą prawną tej platformy jest Fundacja 
„Konwent Klubów i Centrów Integracji 
Społecznej”, która podjęła się utworze-
nia oraz prowadzenia ośrodka eduka-
cyjno-animacyjnego pod nazwą „Oby-
watelska Akademia Animacji Zatrud-
nienia Socjalnego” (dalej: Akademia).

Początek działalności Akademii da-
tuje się na kwiecień 2017 roku i związa-
ny jest z terytorium Województwa Lu-
belskiego oraz jego potrzebami w za-
kresie edukacji o rozwiązaniach ustawy 
z dn. 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym, a także animacji współpra-
cy partnerskiej wokół usług reintegra-
cji społecznej i zawodowej. W zamie-
rzeniach „Akademii” jest prowadzenie 
w dalszej perspektywie czasowej dzia-
łań dla sąsiednich regionów, a z czasem 
także rozwinięcie kooperatywy z inny-
mi regionami, tak aby celami i zadania-
mi „Akademii” objąć terytorium kraju.

Motywem stworzenia Akademii 
było podjęcie się innowacyjnej ini-
cjatywy zmierzającej do przygotowy-
wania i  wspierania procesów rozwo-
ju podmiotów reintegracyjnych – klu-
bów i centrów integracji społecznej 
oraz wdrażania standardów podnoszą-
cych efektywność świadczonych przez 
nie usług. Zakres merytoryczny dzia-
łalności Akademii wypełnia systemowe 
kierunki Krajowego Programu Rozwo-
ju Ekonomii Społecznej na lata 2014-
2020 oraz Krajowego Programu Prze-
ciwdziałania Wykluczeniu Społeczne-
mu. Nowy wymiar integracji 2020.

Akademia powinna z czasem stać 
się partnerem wielu instytucji, w tym 
m.in. Ośrodków Wsparcia Ekonomii 

Społecznej (OWES), którym powie-
rzono odpowiedzialne zadanie w zakre-
sie rozwoju sieci podmiotów ES a także 
krzewienia idei przedsiębiorczości spo-
łecznej w lokalnych społecznościach.
Uzasadnienie potrzeby utworzenia 
OAAZS

Dzisiaj podmioty zatrudnienia so-
cjalnego wypełniają zadania o cha-
rakterze przygotowawczym do pracy 
w  przedsiębiorstwie społecznym wo-
bec wielu osób uznawanych za zagro-
żone wykluczeniem społecznym, w tym 
głównie z powodu bezrobocia i ubó-
stwa.

Statystyka podmiotów zatrudnie-
nia socjalnego wskazuje, że w kraju jest 
obecnie ponad 150 CIS oraz około 240 
KIS, a w 60% instytucjami je tworzący-
mi są organizacje pozarządowe. Mimo 
upływu prawie 14 lat rozwiązań usta-
wy o zatrudnieniu socjalnym nadal wie-
le z tych podmiotów zatrudnienia so-
cjalnego, szczególnie prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe nie wy-
pełnia obowiązków ustawowych (np. 
rejestracja u wojewodów, sprawozda-
nia w systemie CAS), a także jest two-
rzonych pod wpływem „koniunktur 
projektowych”, czyli bez zapewnie-
nia ciągłości działania, bez podstawo-
wych wymogów standardów organi-
zacyjnych (kadra, program) oraz stan-
dardów usług. Nowa perspektywa PO-
WER 2014-2020 a także Regionalnych 
Programów Operacyjnych przewiduje 
wiele zadań dla podmiotów zatrudnie-
nia socjalnego.

Wpisując się w nurt kierunków po-
lityki społecznej określonych wskaza-
nymi programami celowym stało się 
wzmacnianie kompetencji instytucji 
tworzących i prowadzących podmio-
ty zatrudnienia socjalnego. W latach 
2013-2015 wypracowano zarysy mo-
deli organizacyjnych a także standar-
dów organizacyjnych i usług, lecz wie-
dza na ten temat nadal jest ograniczo-
na i nierozpowszechniona. Samo śro-

dowisko podmiotów zatrudnienia so-
cjalnego dostrzega potrzebę a także po-
stuluje za wprowadzeniem takich roz-
wiązań, które potwierdzałby profesjo-
nalne ich przygotowanie do świadcze-
nia usług wobec osób potrzebujących 
wsparcia. Dotychczasowy autonomizm 
i swoboda wyboru form usług reinte-
gracji oraz zakresu proponowanych za-
jęć dla uczestników programów zatrud-
nienia socjalnego nie zapewniały efek-
tywności, a także nie zapewniały part-
nerskich relacji CIS/KIS z lokalnymi 
instytucjami (brak wielosektorowości).

Dla wielu organizacji pozarządo-
wych – instytucji tworzących CIS lub 
KIS, problematyka ta tworzy nowe oko-
liczności dla ich funkcjonowania, jest 
niedostatecznie znana. Efekty działa-
nia podmiotów zatrudnienia socjalne-
go wymagają spełnienia minimalnego 
standardu organizacyjno-usługowego 
centrum lub klubu: wymogi dla kadr, 
minimalny zakres programowych zajęć, 
minimalne zaplecze techniczno-organi-
zacyjne, a także sposoby kształtowania 
relacji z instytucjami partnerskimi.

Problemów z wdrażaniem usług re-
integracyjnych jest wiele, chociażby: 
interpretacja przepisów prawnych po 
ostatniej obszernej nowelizacji (wrze-
sień 2015 r.), wraz z korelacyjną rela-
cją wobec pozostałych przepisów doty-
czących funkcjonowania samorządu te-
rytorialnego, pomocy społecznej, ryn-
ku pracy oraz działalności o charakterze 
gospodarczym, zbyt mała wiedza i sto-
pień stosowania klauzul społecznych 
przy zamówieniach publicznych a tak-
że zlecania zadań przez jednostki samo-
rządu terytorialnego w formule zamó-
wień „in house”, które wymagają nie 
tylko promocji, ale przekazu obu stro-
nom odpowiedniej wiedzy, skompliko-
wane procedury ubiegania się o środ-
ki finansowe, szczególnie środki EFS 
w nowej perspektywie np. słaba znajo-
mość „Wytycznych MIR w osi tema-
tycznej nr 9”.    ▶▶

— PODSUMOWANIE OAAZS —
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Motywem podjęcia się tego przed-
sięwzięcia były postulaty i wnioski kiero-
wane do Rady Programowej Konwentu 
Klubów i Centrów Integracji Społecznej 
Lubelszczyzny o podjęcie się działalno-
ści o charakterze edukacyjnym, dorad-
czym oraz animacyjnym.

Podobne głosy docierały z innych 
regionów kraju, np. od członków pozo-
stałych w kraju regionalnych platform, 
tj. Pomorskiego Konwentu Centrów 
i Klubów Integracji Społecznej (siedziba 
w CIS Gdańsk), Zachodniopomorskie-
go Konwentu Centrów Integracji Spo-
łecznej (siedziba w CIS Łobez), Śląskie-
go Konwentu Podmiotów Reintegracyj-
nych (siedziba w ROPS Katowice).

Katalog zadań OAAZS
Zadania przyjęte do realizacji przez 

Akademię obejmują kilka sfer, w tym 
przede wszystkim:

Obszar edukacji – w ramach któ-
rego przewiduje się przybliżenie wiedzy 
z zakresu prawa zatrudnienia socjalne-
go oraz jego związków z innymi regula-
cjami prawnymi obowiązującymi w sze-
roko pojętej polityce społecznej i eko-
nomii społecznej. Ponadto, ważnym z 
punktu widzenia rozwoju usług reinte-
gracji społecznej i zawodowej jest pro-
mowanie wypracowanych rozwiązań 
obejmujących modele organizacyjne 
i  wzorce partnerstwa instytucjonalnego 
wokół zatrudnienia socjalnego.

Obszar doradztwa – w ramach któ-

rego przewiduje się udzielanie informa-
cji, wskazówek a nawet wspólne opra-
cowywanie programów zajęć z uczest-
nikami, wykorzystywanie różnych me-
tod prowadzenia zajęć reintegracyjnych 
(np.: psychologiczna autodiagnoza, tre-
ning ekonomiczny). Doradztwo będzie 
prowadzone w formie indywidualnych 
i  grupowych konsultacji przez prakty-
ków zatrudnienia socjalnego a narzę-
dziami tego doradztwa mają być: punkt 
konsultacyjny „Akademii”, aktywne 
okno na stronie internetowej dla przed-
stawicieli Lokalnych Liderów, miesz-
kańców gmin Lubelszczyzny.

Obszar publicystki zawodowej – w 
ramach którego przewiduje się opraco-
wywanie, wydawanie i dystrybucję po-
radników, zeszytów informacyjnych 
oraz informatorów zawierających zbiory 
interpretacji przepisów prawnych.

Obszar promocji i marketingu za-
trudnienia socjalnego – w ramach któ-
rego przewiduje się prowadzenie takich 
działań jak: aktywna strona internetowa 
„Akademii” -„Zatrudnieniesocjalne.pl”, 
a także Newsletter aktualnych wydarzeń 
z obszaru zatrudnienia socjalnego.

Obszar badań i monitoringu roz-
woju zatrudnienia socjalnego – w ra-
mach którego przewiduje się prowa-
dzenie własnych badań przy współpracy 
niektórych ośrodków naukowych (np. 
WSPA Lublin), publikowanie raportów 
oraz dostarczanie informacji zarówno na 

potrzeby instytucji Regionu Południo-
wo-Wschodniego (głównie woj. lubel-
skie), ministerstwa rodziny, pracy i po-
lityki społecznej a także innych.

Kadra OAAZS oraz współpraca 
instytucjonalna

Kadra OAAZS to wiele osób z do-
świadczeniem praktycznym w obszarze 
zatrudnienia socjalnego popartego dzia-
łalnością naukową a także działalnością 
w różnorodnych strukturach organiza-
cyjnych, reprezentujących sektor admi-
nistracji publicznej, organizacje poza-
rządowe oraz samorząd terytorialny.

Skład podstawowej kadry jest 
umieszczony na stronie internetowej:

http://zatrudnieniesocjalne.pl/ka-
dra-akademii/

Kadra podzielona jest na zespoły:
1. zespół dydaktyczny z jego liderem 

Panią dr Martą Komorską,
2. zespół doradczy z jego liderem Pa-

nem Andrzejem Trzecieckim.
Pieczę zarządzającą i nadzorującą 

działalność OAAZS sprawuje dr Paweł 
Wiśniewski. 

Działalność OAAZS w 2017 r. 
w  głównych obszarach zadanio-
wych

Realizując w 2017 r. przyjętą misję 
Akademii, wyrażoną zadaniami w 5 pro-
blemowych obszarach należy wskazać 
na następujące rezultaty:

    ▶▶
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Obszar publicystyczny:
Prowadzona przez Akademię w wer-

sji elektronicznej „Biblioteka Akademii” 
podzielona jest na następujące działy:

W 2017 r. w wyniku prowadzonych 
działań powiększony został zasób Działu 
„Publikacje Akademii” o własne opraco-
wania, które do dotyczyły następujących 
tytułów:
1. tytuł: „Jak utworzyć podmiot zatrud-

nienia socjalnego – trajektoria two-
rzenia jednostki zatrudnienia socjal-
nego” – poradnik dla pracowników, 
członków i wolontariuszy NGO pla-
nujących rozpocząć działalność rein-
tegracyjną w formie klubu lub cen-
trum integracji społecznej;

2. tytułu: „Animacja wokół zatrudnienia 
socjalnego – odkrywanie nowego po-
tencjału środowiska lokalnego” – po-
radnik dla pracowników, członków 
i  wolontariuszy NGO planujących 
rozpocząć działalność reintegracyjną 
w formie klubu lub centrum integra-
cji społecznej;

3. tytuł: „Partnerstwo w zatrudnieniu 
socjalnym – synergia usług reintegra-
cji społecznej i zawodowej” – porad-
nik dla pracowników, członków i wo-
lontariuszy NGO prowadzących pod-
miot zatrudnienia socjalnego w for-
mie klubu lub centrum integracji spo-
łecznej;

4. tytuł: „Standardy tworzenia klubów 
i centrów integracji społecznej” - po-
radnik dla pracowników, członków 
i  wolontariuszy NGO prowadzących 
podmiot zatrudnienia socjalnego 
w formie klubu lub centrum integra-
cji społecznej

Obszar badań i monitoringu rozwoju 
zatrudnienia socjalnego:

W 2017 r. Akademia przeprowadzi-
ła własne badanie którego celem było 
dokonanie oceny gotowości sektora Or-
ganizacji Pozarządowych do rozwoju 
usług reintegracji społecznej i zawodo-
wej na przykładzie Województwa Lubel-
skiego. Badanie zostało przeprowadzo-
ne wobec określonej grupy responden-
tów, podzielonych na grupy:

Dla obu grup potencjalnych respon-
dentów zostały przygotowane kluczowe 
pytania badawcze, które prezentują się 
następująco:
Grupa I respondentów:

Czy zamierza organizacja pozarzą-
dowa w najbliższej przyszłości podjąć się 
usług reintegracyjnych?

Jaka forma organizacyjna zatrudnie-
nia socjalnego będzie preferowana?

Jakie powody są zainteresowania się 
usługami reintegracyjnymi?

Jakie są potrzeby związane z urucha-
mianiem usług reintegracyjnych i utwo-
rzeniem jednostki organizacyjnej za-
trudnienia socjalnego?

Jak oceniane są uwarunkowania in-
stytucjonalne w lokalnym środowisku 
dla nowej inicjatywy?
Grupa II respondentów:

Co wpłynęło na decyzję o utworze-
niu podmiotu zatrudnienia socjalnego 
i co było motywem zainteresowania się 
usługami reintegracyjnymi?

Jakie zasoby pozwolił na urucho-
mienie działalności podmiotu zatrud-
nienia socjalnego?

Jakie najpoważniejsze bariery wy-
stąpiły podczas inicjowania usług reinte-
gracyjnych?

Jak oceniany jest obecny stan przy-
gotowania do świadczenia usług reinte-
gracyjnych?

Jakie wsparcie potrzebne jest dla 
lepszego świadczenia usług reintegracyj-
nych?

Wyniki tego badania zostały opraco-
wane w specjalnym raporcie, a ich kon-
kluzja sprowadza się do nastęujących 
wniosków:

Obie grupy respondentów, repre-
zentujących organizacje III sektora po-
twierdzają swoją gotowość do uczest-
nictwa w rozwoju usług reintegracyj-
nych. Organizacje, które dotychczas nie 
utworzyły własnej jednostki organiza-
cyjnej zatrudnienia socjalnego prawie w 
90% deklarują utworzenie jednostki za-
trudnienia socjalnego w ciągu najbliż-
szych 12 miesięcy. Natomiast niektó-
re organizacje pozarządowe dysponują-
ce już klubem rozważają ewentualności 
zorganizowania wyższej formy jaką jest 
centrum.

Obie grupy respondentów motywu-
ją swoje decyzje faktem uznania usług 
reintegracji społecznej i zawodowej, 
jako dobrej, efektywnej formy wsparcia 
i pomocy dla osób wykluczonych spo-
łecznie.

Biorąc pod uwagę aktualne realia, 
zwłaszcza brak ustawowej gwarancji na 
stabilność finansowania działalności 
centrów integracji społecznej (postu-
lat zgłaszany przez środowisko od kilku 
lat), grupa organizacji zamierzająca włą-
czyć się w usługi reintegracyjne prefe-
ruje model klubu integracji społecznej. 
Argumenty to: mniej skomplikowana 
forma organizacyjna, większa formalno-
prawna swoboda oraz mniejsze nakłady 
(mniejsze zasoby niezbędne dla rozpo-
częcia działalności).

Respondenci badania prezentują 
zbieżność opinii na temat najpoważniej-
szych barier podczas procesów tworze-
nia jednostki organizacyjnej zatrudnie-
nia socjalnego. Na czołowych pozycjach 
wymieniane są finanse oraz możliwości 
angażowania specjalistów do zajęć pro-
gramowych. Nie bez znaczenia pozo-
stają także kwestie takie jak: nastawie-
nie otoczenia instytucjonalnego do no-
wej formy wsparcia i pomocy dla osób 
wykluczonych społecznie i jego gotowo-
ści do partnerskiej współpracy. Organi-
zacje z I grupy respondentów dysponu-
ją informacjami pochodzącymi od tych, 
którzy już prowadzą centrum lub klub 
na temat znaczenia wpływu otoczenia 
instytucjonalnego na przyszłą działal-
ność jednostki organizacyjnej zatrudnie-
nia socjalnego. Biorąc to pod uwagę za-
mierzają wyprzedzająco prowadzić kam-
panię informacyjną oraz rozmowy z nie-
którymi podstawowymi instytucjami 
(ośrodek pomocy społecznej, powiato-
wy urząd pracy oraz urząd gminy/mia-
sta).
Obszar edukacji:

W 2017 r. zostały poszerzone hory-
zonty współpracy z akademickim ośrod-
kiem – Wyższą Szkołą Przedsiębior-
czości i Administracji w Lublinie, któ-
re owocowały przeprowadzeniem kilku 
warsztatów edukacyjnych dla przedsta-
wicieli samorządów terytorialnych, jed-
nostek organizacyjnych z pomocy spo-
łecznej i urzędów pracy, a także człon-
ków organizacji pozarządowych.

Ponadto, Akademia włączyła się 
w proces edukacji członków organiza-
cji pozarządowych na temat oceny za-
sobów pomocy społecznej oraz nawią-
zywania współpracy przy jej corocznym 
opracowywaniu przez ośrodki pomocy 
społecznej.
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