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WSTĘP:

Ekonomia społeczna w powiecie janowskim rozwija się
w środowisku wieloproblemowym, w atmosferze braku
zaufania, niechęci do podejmowania ryzyka zawodowego
i gospodarczego oraz niedoceniania przez środowiska lokalne roli współpracy w budowaniu bardziej świadomego
i odpowiedzialnego społeczeństwa.
Z drugiej strony podejmuje się próby budowania koniecznej infrastruktury, pobudzania funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, upowszechniania wiedzy o ekonomii
społecznej i animowania środowisk lokalnych, by bardziej
odpowiedzialnie spojrzały na lokalną rzeczywistość i zechciały uczestniczyć w jej kreowaniu.
Chciałbym podkreślić, że sednem i centrum działań na
polu ekonomii społecznej jest człowiek. Ekonomia społeczna jest próbą usamodzielnienia ekonomicznego osób,
które dotychczas były finansowo uzależnione od instytucji
pomocowych. W działania przedsiębiorstw społecznych
wpisane są działania na rzecz społeczności lokalnej, czyli
ludzi, którzy tam zamieszkują. Ekonomia społeczna podejmuje się trudnego zadania jakim jest połączenie gospodarowania z budowaniem więzi społecznych.
Jeśli spojrzymy z nieco innej strony, ekonomia społeczna uczy współpracy i szacunku do kompetencji, które reprezentują przedstawiciele trzech sektorów. Jest
obszarem, w którym spotykają się i przenikają interesy samorządów, organizacji pozarządowych i lokalnych
przedsiębiorców. Daje szansę na inkluzję społeczną osób zmarginalizowanych społecznie, rozwój społeczeństwa świadomego i obywatelskiego. Daje nadzieję na realną i efektywną współpracę władz samorządowych, organizacji pozarządowych i lokalnych przedsiębiorców, którzy usiądą przy stole i jako równorzędni
partnerzy spróbują zmienić obraz społecznej rzeczywistości powiatu janowskiego nakładem własnej wiedzy,
kompetencji i doświadczenia. Bo ekonomia społeczna nie będzie rozwijać się bez poparcia i akceptacji społeczności lokalnej i wzajemnego zaufania.

Paweł Wiśniewski
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ROZDZIAŁ PIERWSZY:
1.

Ekonomia społeczna – kilka słów wprowadzenia

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej stanowi dalszy logiczny ciąg zdarzeń we wdrażaniu w polityce
społecznej koncepcji workfare, a także udowadnia przewagę tej koncepcji nad teorią welfarestate. Według
europejskich danych stopień akceptacji dla koncepcji gospodarki społecznej przez władze publiczne w Polsce, plasuje nasz kraj w grupie „średniego poziomu” z tendencją wzrostową1. Wyprzedzają nas tylko Francja,
Portugalia, Hiszpania, lecz za nami są z kolei Austria, Dania, Niemcy, Słowenia, Holandia czy Wielka Brytania.
Mamy własne osiągnięcia legislacyjne w obszarze ekonomii społecznej i jej otoczenia. Począwszy w kolejności od ustaw z 2003 r. takich jak ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, następnie ustaw z 2004
r. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dalej ustawy z 2006 r. z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, a kończąc na
trwających i zmierzających do „szczęśliwego końca” pracach nad ustawą o przedsiębiorstwie społecznym.
W zasadzie od 2004 r. zbudowana została nowa „architektura” systemu pomocy i wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, oparta na czterech filarach, w którym
ekonomia społeczna jest obecnie jednym z ważniejszych.
Rysunek 1 Architektura systemu wsparcia i pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po 2004 r.

SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ
Źródło: opracowanie własne

1
Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej. Streszczenie sprawozdania sporządzonego dla Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego przez CIRIEC (Międzynarodowe Centrum Badań i Informacji nt. Gospodarki Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej), Druk nr DI
CESE 96/2007 GR III ES, EN- WN, MC (KK)/a o, s. 14.
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Impuls dla promowania i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej, nadany przez Rezolucję Parlamentu
Europejskiego z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej2, odebrany został również w Polsce,
czego dowodem jest m.in. uwzględnianie ich w strategiach rozwoju, zawiązywanie paktów na rzecz rozwoju
tych podmiotów oraz opracowywanie wieloletnich programów działań zmierzających do trwałego wpisywania ekonomii społecznej w regionalne polityki społeczne. Rezolucja w sposób bardzo zdecydowany wskazuje, że gospodarka społeczna pełni wiele funkcji uzupełniających w stosunku do instytucji państwa i rynku
gospodarczego3, w tym m.in.:
•

kreuje nowe miejsca pracy adresowane do ludzi zagrożonych społeczną marginalizacją oraz usługi
w przekwalifikowaniu i dokształcaniu zawodowym;

•

dostarcza usługi socjalne dla jednostek i wspólnot lokalnych zwłaszcza tam, gdzie sektor prywatny i publiczny nie
są w stanie zaspokoić rosnących potrzeb społecznych;

•

wzmacnia i tworzy nowe wartości kapitału ludzkiego;

•

angażuje jednostki i grupy społeczne w procesy decyzji społeczno-politycznych, tj. promuje zasady demokratyzacji
życia obywatelskiego.

Czy ekonomia społeczna jest ważna?
Tak ważna, a wyznacznikiem odpowiedzi na to pytanie jest przyjęcie za autorami rekomendacji dla polskiego modelu rozwoju ekonomii społecznej tezy o praktycznym jej znaczeniu:
„Ekonomia społeczna jest ideą, która choć rozmaicie rozumiana, budzi wielkie, czasem znacząco różne, oczekiwania. Jedni widzą w niej ideę naprawy świata, inni mechanizm reformy polityki społecznej, czy też skuteczny
sposób na budowanie spójności społecznej, jeszcze inni postrzegają ją, jako metodę rozwiązania problemów konkretnych osób czy grup społecznych” 4.
O tym, czy warto wspierać ekonomię społeczną świadczy także zbiór korzyści określony przez Grupę ds.
strategicznych Zespołu ds. rozwiązań systemowych ekonomii społecznej w dokumencie z sierpnia 2014
roku., pt: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”5, który poddanym został obecnie szerokim społecznym konsultacjom.
W tym zbiorze korzyści odnotowano:
1. Korzyść pierwsza – budowa demokracji uczestniczącej i kapitału społecznego poprzez nową wizję
ładu społecznego oraz integrację społeczności lokalnych.
Rola ekonomii społecznej może być tu analizowana na dwóch poziomach. Po pierwsze, na poziomie indywidualnym, gdy pracownicy przedsiębiorstw społecznych, dzięki zatrudnieniu, poszerzają swoje kompetencje społeczne, rozbudowują kontakty, wchodzą w nowe interakcje, przez co budują kapitał społeczny swój
i przedsiębiorstwa, w którym pracują. Po drugie, na poziomie społecznym – działalność przedsiębiorstwa
społecznego może zacieśniać powiązania pomiędzy lokalnymi strukturami, przyczyniać się do budowy społeczeństwa obywatelskiego, zwiększać zaufanie obywateli do instytucji publicznych.

2

Pełny tekst Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2009 r. na stronie WWW.EUROPAL.EU (na dzień 26 lutego 2010 r.).

3
Tamże, pkt. 1 Uwag Ogólnych (cyt.): „(…), że gospodarka społeczna odgrywa pierwszoplanową rolę w gospodarce europejskiej, łącząc
opłacalność i solidarność, umożliwiając tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy, wzmacniając spójność społeczną, gospodarczą i regionalną, wytwarzając kapitał społeczny, wspierając aktywne obywatelstwo, solidarność i tworzenie wizji gospodarki innego typu opartej na
wartościach demokratycznych, oprócz wspierania trwałego rozwoju oraz innowacji społecznych, środowiskowych i technologicznych”.
4
„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” – Uchwała Rady Ministrów Nr 164 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, Monitor Polski 2014
poz. 811 tom 1

2. Korzyść druga – ekonomia społeczna (es) elementem polityki wzrostu zatrudnienia poprzez wypełnianie przestrzeni lokalnej w sferze usług społecznych oraz umożliwianie zatrudnienia
przedstawicielom grup szczególnie zagrożonych na rynku pracy.
Dzięki powstawaniu nowych miejsc pracy, a także kreatywnemu podejściu podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych do kwestii aktywizacji i wspierania osób w trudnej sytuacji, powstają
realne podstawy dla trwałej ich aktywizacji, usamodzielnienia oraz integracji społecznej i zawodowej. Zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym może z dotychczasowych biernych klientów instytucji pomocy
społecznej uczynić partnerów aktywnie zabiegających o poprawę swojej sytuacji życiowej. Można tu wyróżnić dwa kluczowe typy podmiotów i przedsiębiorstw społecznych – o profilu integracyjnym oraz o profilu
usługowym w obszarze użyteczności publicznej.
3. Korzyść trzecia – es instrumentem procesu integracji społecznej.
Efekty zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, dzięki aktywizacji zawodowej mają wydatny wpływ
na poprawę jakości życia pracowników, wzrost ich podmiotowości, dają szansę na zaspokajanie potrzeb
wyższego rzędu. W kontekście integracji społecznej, efekt zatrudnienia tworzy podstawy dla lepszego wykorzystania lokalnych zasobów, wzmocnienia konkurencyjności miejscowej gospodarki i budowania spójności
w lokalnym ładzie społecznym. Konsekwencją funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, w wymiarze zatrudnieniowym oraz integracyjnym może być praktyka dostarczania usług użyteczności publicznej,
zaspakajających ważne potrzeby, których członkowie społeczności lokalnych nie są w stanie zaspokoić samodzielnie.
4. Korzyść czwarta – es instrumentem rozwoju społeczności lokalnej, dostarczającym obywatelom
niedrogie usługi użyteczności publicznej.
Podmioty ekonomii społecznej mogą sprzyjać mobilizacji lokalnych zasobów, poprawie konkurencyjności
lokalnej gospodarki poprzez rozwój sieci powiązań i współpracy, obniżeniu kosztów działalności, dostawę
dóbr i usług dla lokalnych przedsiębiorców, a także społeczności lokalnej. Analiza podstawowych funkcji
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych prowadzi do kilku ważnych wniosków: podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne, osadzone w sieci lokalnych partnerstw i porozumień, mogą stać się skutecznym instrumentem inicjującym i wspierającym rozwój lokalny, racjonalnie wykorzystującym dostępne zasoby na poziomie lokalnym; podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa
społeczne o stabilnej sytuacji finansowej mogą stwarzać realną szansę na wejście na rynek pracy i poprawę
poziomu i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a dzięki dostarczaniu użytecznych
społecznie dóbr i usług, mogą wpływać na jakość życia społeczności lokalnej, podnosząc jednocześnie poziom kapitału społecznego.
W strategicznych dokumentach związanych z rozwojem ekonomii społecznej, a za taki na pewno należy
uznać Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, szczególną rolę przypisuje się samorządom lokalnym: wojewódzkiemu, powiatowemu i gminnemu.
Stąd też, przybliżenie wybranych przykładów z dorobku ekonomii społecznej ostatnich lat oraz wskazanie
niektórych modelowych rozwiązań jest jak najbardziej uzasadnione z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego powiatu janowskiego. Trudno jest w jednym miejscu omówić wszystkie funkcjonujące obecnie formy organizacyjne ekonomii społecznej. Jest ich zbyt dużo. Zdecydowano się, więc pokazać wybrane
rozwiązania, które stanowią logiczny ciąg działań przede wszystkim wobec osób, którym oferuje się zamiast
stagnacji w systemie pomocy społecznej (zasiłki) drogę do własnego tworzenia miejsc pracy i usamodzielniania się.

5
„Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” – Uchwała Rady Ministrów Nr 164 z dnia 12 sierpnia 2014 roku, Monitor Polski 2014
poz. 811 tom 1
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Celem publikacji jest ukazanie korelacji zdarzeń (korelacji pomiędzy ścieżkami) zmierzających w ostateczności do tworzenia samodzielnych podmiotów przedsiębiorczości społecznej (np. spółdzielni socjalnych). Ten układ prezentacji można przedstawić za pomocą schematu (rys.2).
Budowanie sektora ekonomii społecznej od „ścieżki I – reintegracji społeczno-zawodowej”, daje gwarancje
uzyskania pozytywnych efektów w kształtowaniu aktywnych postaw uczestników zajęć w centrach i klubach integracji społecznej. Wzmacniając sektor ekonomii społecznej kolejną „ścieżką II – systemem wsparcia ekonomii społecznej”, uzyskujemy gwarancje na doradztwo i poradnictwo przed przejściem do „ścieżki
III – przedsiębiorczości społecznej”, w której świadome postawy osób i instytucji pozwolą stworzyć nowe
podmioty i nowe miejsca pracy.

Ścieżka pierwsza - sfera reintegracji społeczno-zawodowej, to informacje o statystycznym zbiorze tych
podmiotów w kraju oraz podpowiedzi o sposobach ich tworzenia, a także wskazanie miejsca w instytucjonalnym systemie wsparcia i pomocy dla osób chcących w sposób „aktywny” powrócić do ponownego pełnienia
ról społecznych;
Ścieżka druga - sfera wsparcia ekonomii społecznej, czyli przegląd tych form organizacyjnych, które specjalizują się w świadczeniu usług doradczo-edukacyjnych oraz promują rozwój sieci partnerskiej współpracy
w środowisku lokalnym – np. ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES), ośrodki wsparcia spółdzielni
socjalnych (OWSS) czy związki podmiotów ekonomii społecznej (np. związki rewizyjne spółdzielni).
Ścieżka trzecia – sfera przedsiębiorczości społecznej na przykładzie spółdzielczości socjalnej, - podmiotu
społeczno-gospodarczego, tworzonego przez osoby fizyczne lub osoby prawne.
2.

Rysunek 2. Ścieżki poznawcze – korelacja zdarzeń w sektorze ekonomii społecznej

ŚCIEŻKA I

ŚCIEŻKA II

Sfera reintegracji
społeczno-zawodowej

Sfera wsparcia
ekonomii społecznej

ŚCIEŻKA III
Sfera przedsiębiorczości
społecznej
Źródło: opracowanie własne

Struktura sektora ekonomii społecznej – podstawowe pojęcia w nowym okresie programowania

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła w drodze uchwały nr 164 (MP z 2014 r., poz. 811) dokument o znaczeniu strategicznym dla rozwoju sektora ekonomii społecznej pt.: Krajowy Program Rozwoju
Ekonomii Społecznej. Dla zainteresowanych rozwojem, tworzeniem i organizowaniem podmiotów ekonomii
społecznej ważna jest definicyjna struktura sektora, wyróżniająca określone typy tych podmiotów.
W dokumencie tym ekonomia społeczna zdefiniowana jest jako „sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu”6.
Według tej definicji w sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, należące do
czterech głównych grup:
•

przedsiębiorstwa społeczne, będące fundamentem ekonomii społecznej;

•

podmioty reintegracyjne, służące reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii, Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej7, Kluby Integracji
Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać
do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności
lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne;

•

podmioty działające w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają
pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe
prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami
społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania
statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;

•

podmioty sfery gospodarczej, które tworzone były jednak w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których
leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie
posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy:
•

organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają

•

realizację celów statutowych;

•

Zakłady Aktywności Zawodowej;

•

spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;

•

pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.

6
Załącznik do Uchwały nr 164 RM z 12 sierpnia 2014 pt.: Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Monitor Polski z 24 września
2014 r., poz. 811, s. 15.
7
W grupie tej występuje ZAZ, ponieważ ten podmiot ma hybrydowy charakter (Decyzją KE K(2007)3050 z dnia 27 czerwca 2007 r.,
umocowane w polskim prawie - art. 29 oraz art. 68c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także w prawie europejskim – np. Declaration on the rights of disabled persons, pkt 7).
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Dla ułatwienia rozróżniania typów podmiotów sektora ekonomii społecznej w przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów w dokumencie pt.: Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24 października 2016 roku
zostały one szczegółowo zdefiniowane. I tak:
Przedsiębiorstwo społeczne to– podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:
1.

jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność oświatową
w rozumieniu art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub działalność
kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:
√√
a.

b.

integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia
tych osób:
zatrudnienie co najmniej 50%:
•
osób bezrobotnych lub
•
osób z niepełnosprawnościami, lub
•
osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
•
osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych, lub
zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

Podmioty reintegracyjne to:
Centrum integracji społecznej (CIS) – podmiot reintegracji społecznej i zawodowej
1. utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.
U. z 2011 r. poz. 225, z późn. zm.), posiadający aktualny wpis do rejestru CIS prowadzonego przez
właściwego wojewodę.
2. Klub integracji społecznej (KIS) – podmiot reintegracji społecznej i zawodowej utworzony na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, posiadający aktualny wpis
do rejestru KIS prowadzonego przez właściwego wojewodę.
3. Warsztat terapii zawodowej (WTZ) - to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej
i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, utworzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
4. Zakład aktywizacji zawodowej (ZAZ) - podmiot rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych utworzony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

√√

2.

3.

4.

5.

lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3 lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania
przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób i wyrażonej zatrudnieniem tych osób na
poziomie co najmniej 30%;
jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność
pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania przedsiębiorstwami społecznymi lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku
spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa
w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której
mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie;
zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co
najmniej trzy osoby, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych powyżej.
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ROZDZIAŁ DRUGI:
ROZWÓJ POWIATU JANOWSKIEGO W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH
SAMORZĄDU POWIATOWEGO - POWIAT JANOWSKI STAWIA NA KAPITAŁ LUDZKI

1.

„Strategia rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2007 -2020”.

W dokumencie strategicznym Powiatu Janowskiego pt.: „Strategia rozwoju Powiatu Janowskiego na lata
2007-2020”8 odnaleźć można tezę, że podstawą rozwoju społeczno-gospodarczego tego regionu kraju ma
być rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, wyrażanego aktywnością mieszkańców gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki, wspieranych działalnością samorządów gmin i powiatu.
Władze Powiatu Janowskiego sformułowały w powyższym dokumencie swoją misję, w której w sposób
zdecydowany wskazano na konieczność podniesienia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie różnych mechanizmów i instrumentów wpisanych w pojęcie szeroko rozumianej ekonomii społecznej, zwiększającej potencjał kapitału ludzkiego i społecznego.
Kapitał ludzki, to pojęcie które pojawiło się na przełomie lat 50-tych i 60-tych XX wieku i nierozerwalnie
dzisiaj jest związane z rozwojem społeczno-gospodarczym. Cechą charakterystyczną kapitału ludzkiego są
zdolności człowieka do uczenia się i ciągłego poszerzania wiedzy. Rozwój człowieka stanowi główny czynnik
postępu technicznego i organizacyjnego. Pojęcie kapitału ludzkiego oprócz wiedzy i umiejętności jednostek,
obejmuje swoim zakresem również zdolność do sprawnego wykonania zadań w różnych, często dość nietypowych, sytuacjach. Kapitał ludzki to także kultura organizacji, kompetencje, wartości oraz relacje międzyludzkie. Czynniki tworzące kapitał ludzki wpływają na wybór narzędzi oraz efekty działań poprzez określanie
czy dane działanie jest właściwe, czy też nie. Najważniejszą cechą kapitału ludzkiego jest jego nierozerwalny
związek z ludźmi. Nie jest możliwe oddzielenie człowieka od jego kapitału.
Misją Powiatu Janowskiego jest stworzenie lepszych warunków
życia dla mieszkańców poprzez poprawę sytuacji materialnej,
podniesienie poziomu oświaty i ochrony zdrowia, a także zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym, zapewnienie warunków rozwoju przedsiębiorczości celem
aktywizacji rynku pracy.
Należy także dążyć do zaktywizowania współpracy pomiędzy samorządami wszystkich szczebli, podmiotami gospodarczymi, a także
organizacjami pozarządowymi. Efektem tego będzie dalszy rozwój gospodarczy, społeczny oraz kulturalny powiatu. W wyniku tego również
zostanie ukształtowana zróżnicowana struktura społeczno – gospodarcza ze znaczącym udziałem nowoczesnego i efektywnego sektora
gospodarki żywnościowej oraz różnych form turystyki i pozarolniczej
działalności gospodarczej.

8
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Kapitał społeczny, to pojęcie socjologiczne oznaczające w klasycznej definicji9 wartość, na którą składają
się wzajemne relacje społeczne oraz zaufanie jednostek dzięki czemu następuje pomnażanie osiąganych
korzyści. W kapitale społecznym liczą się wspólne wartości wszystkich członków społeczeństwa. Dlatego
też kapitał społeczny odnoszony jest do organizacji społecznych, do sieci jednostek lub gospodarstw domowych. Stąd też, gdy jednostki o podobnych cechach (cnotach obywatelskich) spotykają się i nawiązują
relacje, powstaje dodatkowa wspólna jakość, która przynosi korzyści wszystkim członkom społeczności.
Kapitał społeczny jest ich dobrem wspólnym.
Czy zatem Powiat Janowski słusznie dokonał wyboru w swojej strategii rozwoju do 2020 r., wskazując
kapitał ludzki i kapitał społeczny jako nośnik postępu?
Biorąc pod uwagę dokonaną analizę SWOT oraz niektóre dane statystyczne zawarte w dokumencie „Strategia rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2007-2020”10, w tym:
1. słabe strony powiatu:
a. niekorzystne tendencje demograficzne, w tym m.in. że ludność Powiatu Janowskiego stanowi
tylko około 2% ludności województwa lubelskiego, z czego ponad 75% zamieszkuje tereny wiejskie oraz nasilający się proces migracji zewnętrznych poza granice powiatu,
b. niekorzystną strukturę wykształcenia mieszkańców powiatu, w tym ponad 40% jego mieszkańców posiada wykształcenie podstawowe, a tylko 8% wyższe,
c. niekorzystną strukturę gospodarczą, w tym zatrudnienie około 65% ludności w rolnictwie we
własnych gospodarstwach domowych, 15% w zakładach przemysłowych,
d. rosnącą liczbę osób nieprzystosowanych społecznie i ekonomicznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, wysokie bezrobocie oraz niewielką liczbę ofert pracy,
e. słaba sieć mieszkań komunalnych dla mniej zamożnej części społeczeństwa,
2.

mocne strony powiatu:
a. względnie dobre położenie komunikacyjne całego Powiatu Janowskiego względem krajowych
dróg nr 19 i 74,
b. potencjał naturalnego środowiska Powiatu Janowskiego, tj. kompleksy leśne tworzące Park Krajobrazowy i rezerwaty przyrody, możliwości turystyczne Zalewu Janowskiego,
c. względnie duży odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do krajowych wskaźników,
d. względnie wysoki potencjał wolnych terenów pod działania inwestycyjne,
e. zasoby rolnictwa i ogrodnictwa – surowce dla przemysłu przetwórczego oraz wysokiej jakości
miejscowe wody, a także zasoby drewna dla przemysłu drzewnego,
f.
walory krajoznawcze – czyste środowisko naturalne, walory etnograficzne,

9

Patrz K. Sierocińśka: Kapitał społeczny, definiowanie, pomiary i typy, Studia ekonomiczne Nr 1 (LXVIII/2011, www.inepan.waw.pl.

10

Więcej: „Strategia rozwoju Powiatu Janowskiego na lata 2007-2020”, s. 81- 87.
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Samorząd Powiatu Janowskiego wskazał kilka szans rozwojowych, a w nich:
a. rozwój usług turystycznych na terenie całego województwa jest szansą na nowe miejsca pracy
oraz wzrost dochodów miejscowej ludności,
b. zwiększające się zainteresowanie młodego pokolenia wykształceniem nawet poprzez wyjazdy
do innych miejscowości,
c. rozwój nowych form zatrudnienia, szczególnie z uwzględnieniem trendu na wzrost usług informatycznych, Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej,
d. rozwój specjalizacji regionu lubelskiego w niszowych sektorach produkcji i usług – wysokiej
jakości żywność - żywność tradycyjna i regionalna,
e. dobre relacje pomiędzy poszczególnymi samorządami gminnymi oraz władzami Powiatu Janowskiego.
We wszystkich tych celach strategicznych Powiat Janowski stawia na czynnik ludzki, na rozwój kapitału
ludzkiego i społecznego, co można między innymi osiągnąć przez rozwój ekonomii społecznej. Tak więc to
ekonomia społeczna może tylko pomóc realizować cele strategiczne powiatu zaplanowane do osiągnięcia
do 2020 roku.

2.

Potencjał Powiatu Janowskiego w sferze ekonomii społecznej.

Patrząc szeroko na sektor ekonomii społecznej w Powiecie Janowskim można powiedzieć, że nie jest
najlepiej. Według danych posiadanych przez Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS Lublin wynika, że
na ogólną liczbę 3.754 zarejestrowanych organizacji pozarządowych (bez ochotniczych straży pożarnych
i klubów sportowych) oraz podmiotów ekonomii społecznej, Powiat Janowski dysponuje w 2012 r.11:
•
42 organizacjami pozarządowymi,
•
6 podmiotami ekonomii społecznej, tj. 2 klubami integracji społecznej, 1 warsztatem terapii zajęciowej, 1 zakładem aktywizacji zawodowej, 1 spółdzielnią socjalną oraz 1 ośrodkiem wsparcia ekonomii
społecznej.
Wszystkie te podmioty mogą być doskonałym partnerem dla rozwoju niektórych form ekonomii społecznej. To dobry potencjał, który można wykorzystywać przy dalszej rozbudowie sektora ekonomii społecznej
w powiecie, lecz chyba niewystarczający.

11 Na podstawie danych Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS Lublin i bazy danych Klon/Jawor (stan na 3.08.2012 r.), www.ekonomiaspoleczna.pl, http://archiwum.ozrss.iq.pl/klub.htm
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Lepszym spojrzeniem na miejsce Powiatu Janowskiego będzie mapa nasycenia powiatów Lubelszczyzny
podmiotami ekonomii społecznej.
Rysunek 3. Ekonomia społeczna Powiatu Janowskiego

1.

Źródło: informacja Obserwatorium Integracji Społecznej ROPS Lublin nt: Diagnoza sektora podmiotów ekonomii społecznej
w województwie lubelskim – 2012 r.

Informacja ta potwierdza tezę, że nie jest najlepiej. Zasób podmiotów ekonomii społecznej Powiatu Janowskiego koncentruje się wokół kliku jednostek, reprezentujących wszystkie sfery ekonomii społecznej,
i tak:
Przedsiębiorstwo społeczne:
1.

Spółdzielnia Socjalna „Siedem Życzeń” – spółdzielnia osób fizycznych utworzona w 2014 roku.

Podmioty reintegracyjne:
1.
2.
3.
4.

Podmioty działające na rzecz ekonomii społecznej:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) - prowadzony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim.

W ramach podmiotów wspierających rozwój ekonomii społecznej takich jak: OWES czy OWSS, niestety nie
można odnotować w oficjalnych statystykach krajowych takiego ośrodka w powiecie janowskim. Jednakże,
w ramach struktur organizacyjnych JSNP Humanus powołany został od 2012 r. OWES, spełniający wszystkie
funkcje takiego ośrodka. Stowarzyszenie musi obecnie podjąć działania celem wpisania tego ośrodka w sieć
działających w kraju placówek. Warto wspomnieć, że z historycznej perspektywy w Janowie Lubelskim już
wcześniej, bo w latach 2007-2008 działał OWSS, prowadzony wspólnie z partnerem z Zamościa, tj. Stowarzyszeniem „Nowa Szansa”. Brak jednak środków finansowych na utrzymanie tego ośrodka spowodował
jego zniknięcie w następnych latach z mapy instytucji wspierających powstawanie spółdzielni socjalnych.
W tym także należy upatrywać niski stopień aktywności zarówno samorządów gminnych i powiatu a także organizacji pozarządowych na polu kreowania przedsiębiorstw społecznych typu spółdzielnie socjalne.
Organizacje pozarządowe oraz instytucje samorządu gminy czy powiatu mogą jednak korzystać z pomocy
i doradztwa innych ośrodków na terenie województwa lubelskiego.
Reasumując, można stwierdzić, że aktywność Powiatu Janowskiego w kreowaniu oraz tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej nie jest najsilniejszym punktem rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, mimo
pojawiania się w ostatnich latach bardzo pozytywnych inicjatyw na terenie powiatu i miasta Janowa Lubelskiego. Te inicjatywy są działaniem najbardziej zaangażowanej w rozwijanie aktywnych form wsparcia i pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy
Humanus z Janowa Lubelskiego oraz Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie
Lubelskim. Warto o tych inicjatywach wspomnieć, bowiem miały one charakter ogólnopolski i dały początek
tworzeniu ogólnopolskich i lokalnych platform współpracy zarówno podmiotów zatrudnienia socjalnego jak
i pozostałych zaliczanych do sektora ekonomii społecznej.
Pierwszym przedsięwzięciem, było zorganizowanie wspólnie w samorządem Gminy i Miasta Biłgoraj,
przedsięwzięcie o skali krajowej, a mianowicie Pierwsze Ogólnokrajowe Targi Aktywnych Form Pomocy
w Nadrzeczu k/ Biłogoraja w 2010 r. Organizatorem ich było Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy
Humanus w Janowie Lubelskim w partnerstwie z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju,
Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie oraz Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej Oddział w Lublinie.
W ramach tego ogólnopolskiego spotkania zorganizowana była konferencja naukowa, stoiska targowe, na
których prezentowany był dorobek m.in. zaproszonych z kraju podmiotów zatrudnienia socjalnego. Odbyły
się również warsztaty dyskusyjne nad projektem nowelizacji ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
Sukcesem tego przedsięwzięcia było zainicjowanie powstania w Polsce Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej, pierwszej oddolnie tworzonej platformy współpracy podmiotów otoczenia ekonomii społecznej.

Klub Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim (KIS) prowadzony przez Janowskie Stowarzyszenie
Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim.
Klub Integracji Społecznej „Nasz” w Janowie Lubelskim (KIS) prowadzony przez Fundację Konwent
Klubów i Centrów Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowie Lubelskim (WTZ) prowadzone przez „Caritas” Diecezji Sandomierskiej.
Zakład Aktywizacji Zawodowej w Janowie Lubelskim (ZAZ) prowadzony przez Powiat Janowski.
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Foto. 1 Przebieg pierwszych Targów Aktywnych Form Pomocy

Foto 2. Podpisanie deklaracji Lubelskiego Partnerstwa Klubów Integracji Społecznej

Stoiska targowe podmiotów zatrudnienia socjalnego Nadrzecze k/Biłgoraja 2010 r.

Źródło: materiały archiwalne JSNP Humanus

W listopadzie 2014 roku partnerstwo przekształciło się w Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej
Lubelszczyzny, co spowodowało przystąpienie do partnerstwa kolejnych sześciu podmiotów zatrudnienia
socjalnego. Obecnie Konwent liczy 10 członków.
Konwent stał się inicjatorem powołania 18 marca 2015 roku Fundacji Konwent Klubów i Centrów Integracji
Społecznej, podmiotu który wspiera funkcjonującą platformę i pozyskuje na jej rzecz środki zewnętrzne oraz
stał się rzecznikiem podmiotów zatrudnienia socjalnego z całej Lubelszczyzny.

Źródło: materiały archiwalne JSNP Humanus

Drugim przykładem działania Powiatu Janowskiego na rzecz promowania ekonomii społecznej było powstanie Lubelskiego Partnerstwa Klubów Integracji Społecznej w 2011 r.
W 2011 r. w województwie lubelskim zawarte zostało porozumienie, którego sygnatariuszami były Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim, Stowarzyszeniem Wspierania
Aktywności Społecznej „Stella” w Gminie Dubienka (powiat chełmski) oraz Stowarzyszenie „NOWA SZANSA”
w Zamościu - Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, na terenie wiejskich gmin tego
województwa Jest to krok do utworzenia szerszej platformy współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego
w województwie lubelskim Lista sygnatariuszy tego porozumienia powiększyła się w kwietniu 2012 r. o Klub
Integracji Społecznej MOPS w Puławach.
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Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus organizuje także corocznie, już od kilku lat, ogólnopolskie konferencje naukowe na temat ekonomii społecznej i wykluczenia społecznego. Celem tych konferencji jest spotkanie środowisk naukowych oraz praktyków (z ośrodków pomocy społecznej, podmiotów
reintegracyjnych, w szczególności klubów i centrów integracji społecznej zrzeszonych w Konwencie KIS
i CIS Lubelszczyzny), a także okazją do dyskusji i rozważań zarówno o trudnościach i potrzebach osób zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem, jak i o koniecznych rozważaniach w obszarze zapobiegania i ograniczania zjawiska. Konferencje te maja charakter ogólnopolski, realizowane są przy współpracy innych ośrodków
naukowych i stały się stałym elementem spotkań środowisk i osób działających na rzecz ekonomii społecznej i włączenia społecznego.

ROZDZIAŁ TRZECI
LOKALNE PARTNERSTWA ŹRÓDŁEM INSPIRACJI DO ROZWOJU POWIATU JANOWSKIEGO

W dokumentach strategicznych na lata 2014-2020 wspomina się, że lokalny rozwój społeczny będzie możliwy jeśli nastąpi nie tylko proces animacji lokalnej ekonomii społecznej (tworzenie poszczególnych typów
podmiotów sektora ekonomii społecznej), ale także uruchomione zostanie dążenie instytucji i obywateli do
zacieśnienia najpierw współpracy a następnie tworzenia partnerstw, w tym publiczno-społecznych. Rzeczą
idealną byłoby uzyskanie wielosektorowego charakteru tych ostatnich, zapewniających swoistą komplementarność usług. W Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej wskazuje się wyraźnie, że „partnerstwo
biznesowe i międzysektorowe powinno być na każdym poziomie podstawą do rozwijania ekonomii społecznej.”12
Z jednostkowego punktu widzenia (np. gmina) budowanie partnerstw lokalnych nie jest rzeczą łatwą, więc
warto aby liderzy przyszłych podmiotów ekonomii społecznej pamiętali o kilku uniwersalnych wskazówkach
działania w kierunku jego utworzenia. I tak:
Przede wszystkim partnerstwo lokalne - przy czym to nie to samo co współpraca.
Współpraca ma charakter krótkotrwały i wiąże się z uzyskaniem określonego celu, który możliwy jest do
uzyskania po połączeniu potencjałów organizacyjno-ekonomicznych instytucji, organizacji i osób. Współpraca jest potrzebna, ale nie oznacza partnerstwa. Specyficzną cechą odróżniającą partnerstwo od współpracy
jest długotrwałość działań tego pierwszego pojęcia. Partnerstwo (w zależności od formy) jest oparte na
porozumieniu między partnerami, które może mieć charakter formalno-prawny lub uznaniowy. Zainicjowanie
partnerstwa lokalnego oraz budowanie jest procesem długotrwałym, czasochłonnym i wymagającym cierpliwości i konsekwencji. Zdarza się, że pierwsi partnerzy z czasem rezygnują z angażowania się, z różnych
względów nie widząc dla siebie miejsca w tego rodzaju działalności. Co wtedy można zrobić? Najskuteczniejszym sposobem jest przekonywanie lokalnego środowiska – zwłaszcza niezdecydowanych czy przeciwnych – czyli, negocjacje z potencjalnymi partnerami oraz konsekwencja, wyrozumiałość i cierpliwość. Modelowe rozwiązanie dla partnerstwa lokalnego to pozyskanie podmiotów reprezentujących trzy podstawowe
sektory – samorządowy, NGO i biznesowy. Niezależnie od różnych problemów, w wyniku wytrwałej pracy,
systematycznych spotkań i ustawicznej edukacji, istnieje duża szansa na wypracowanie nowego spojrzenia
na problemy społeczne i ekonomię społeczną oraz dostrzeżenie możliwości jakie daje w tym zakresie partnerstwo lokalne.
To partnerstwo określa jakie cele będą priorytetowe i jakie metody wybierze do ich realizacji. Sam proces określania celów, sposobów ich osiągania, kalendarza wydarzeń służących ich osiągnięciu musi być
wewnętrzną inicjatywą wszystkich Interesariuszy, szczególnie tych którzy są w grupie „Zwolenników”. Od
razu pojawią się pytania: jak osiągnąć cele kiedy nie ma środków finansowych? To nie jest przeszkoda w wyznaczaniu celów. Środki finansowe są w procesie inicjowania partnerstwa drugorzędną sprawą. Wykorzystanie potencjału Interesariuszy, szczególnie wiedzy i doświadczeń zasobów kadrowych może być ścieżką
do poszukiwań tych środków. Każde partnerstwo musi samo poszukiwać możliwości pozyskania funduszy,
wpisywać się strategicznie w dostępne projekty oraz programy. Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że
partnerstwo, które uzależnia swoją pracę wyłącznie od pozyskanych środków może nie przetrwać w sytuacji
ich braku. Partnerstwo musi dążyć do zbudowania własnej stabilnej struktury. Silna struktura organizacyjna
jest gwarantem, że partnerstwo może przetrwać mimo powstania „chwil kryzysu finansowego”.
12 Działanie III.4. Wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstw ekonomii społecznej”, KPRES – załącznik do Uchwały z dnia 12 sierpnia
2014 r., nr 164 RM, MP z 24 września 2014 r., poz. 811, s. 53
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Poza zbudowaniem struktury kolejnym celem inicjatorów partnerstwa jest wypracowanie zasad porozumiewania się. To bardzo ważny cel, szczególnie w sytuacjach kontrowersyjnych czy konfliktowych. Najważniejsze jest, aby partnerzy stopniowo osiągali coraz większe wzajemne zrozumienie, zaufanie, uczyli się
podejmowania decyzji na podstawie konsensusu. Każdy potencjalny partner, a więc Interesariusz patrzy na
lokalny rozwój z innej perspektywy, z innych przewidywanych korzyści jakie może uzyskać w wyniku wspólnego działania.
Dla lokalnego rozwoju niezbędne jest jednak wspólne ustalenie najważniejszych problemów do rozwiązania i uzyskanie w tej sprawie porozumienia. Najlepszą sytuacją jest przypadek, gdy każdy potencjalny
partner (Interesariusz) określi ważne, z jego punktu widzenia, problemy społeczne Gminy. Określanie wagi
(priorytetu) dla każdego problemu pozwala zbliżać się w poglądach oraz ustalić „wspólne punkty” lub „rozbieżności”. Utworzenie listy problemów społecznych oraz pochylenie się nad ich diagnozą zbliża do konsensusu w wybranych obszarach, uznanych wspólnie przez partnerów za najważniejsze (np. rozwój ekonomii
społecznej). Niezmiernie istotnym elementem budowania partnerstwa jest zainteresowanie jego ideą radnych (samorządowców). Przekonywanie do idei jest skorelowane z przedstawieniem argumentów, w tym
także argumentów o charakterze ekonomicznym. Bardzo dobrym sposobem, w przypadku problemów społecznych, jest przedstawienie wszystkim Interesariuszom tzw. kalkulatora wydatków, szczególnie związanych z wypłacaniem zasiłków, świadczeń z pomocy społecznej na tle ewentualnych korzyści z tytułu podatków lokalnych, nowych miejsc pracy, kontaktów z innymi kontrahentami itp. Drugim sposobem przekonania
jest zorganizowanie wizyty studyjnej w miejscach, gdzie są dobre praktyki. Wizyty dają możliwość bliższego
poznania sposobu pracy innych.

Cele to określenie głównego i pośrednich punktów do których partnerstwo będzie zmierzało. Jakie cele
szczegółowe uznać za priorytetowe, a jakie za mniej ważne? W tej kwestii bardzo pomocna będzie przeprowadzona wcześniej diagnoza. Precyzyjne określenie celów, z uwzględnieniem celu głównego i szczegółowego, umożliwia prawidłową pracę partnerstwa. Cele szczegółowe spełniają funkcję pomocniczą przy realizacji celu głównego. Partnerstwo może funkcjonować w różnych formach, może to być również działanie
nieformalne poparte oczywiście specjalnym porozumieniem. Kiedy jednak Interesariusze zdecydują się na
formę formalno-prawną, wówczas mają możliwość stworzenia np. stowarzyszenia. Warto pamiętać, że partnerstwo lokalne, które nie stworzy własnej umowy partnerskiej, nie będzie posiadało osobowości prawnej
będzie działało nieformalnie i tylko będzie nosiło znamiona współpracy.
Z punktu widzenia rozwoju lokalnego sektora ekonomii społecznej trzeba pamiętać, że partnerstwo przynosi wymierne korzyści społeczności lokalnej, a także samym partnerom korzyści dla:
•
jednostek samorządu terytorialnego poprzez większy udział mieszkańców w sesjach rady miejskiej;
•
organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie partnerskiego dialogu z władzą,
•
biznesu poprzez możliwość pozyskiwania zleceń i wykonywania usług, zwiększony wpływ na życie
gospodarcze.

Lider, który zdecydował się być inicjatorem partnerstwa musi wziąć na siebie ciężar promowania tej idei,
gromadzenia coraz większej liczby sojuszników. A więc listy intencyjne – zaproszenia imienne, w treści których przedstawione są nie tylko cele, ale przede wszystkim zdiagnozowane problemy lokalne. Zaproszenia
lub listy intencyjne muszą także zawierać informację o planowanym pierwszym spotkaniu potencjalnych
Interesariuszy. Wskazanym jest, aby na to spotkanie zaprosić reprezentantów „dobrych praktyk w kraju”.
Wizja, misja, cele - rozróżnienie tych trzech pojęć przez przyszłych partnerów ma istotne znaczenie dla
funkcjonowania ich w takim związku. Stąd też zadaniem lidera (inicjatora) jest sprecyzowanie i wyjaśnienie
czym te pojęcia są:
Wizja jest niezbędnym elementem długofalowego planowania działań partnerstwa. Określa pożądany
stan społeczności lokalnej, zmienionej w efekcie działania partnerstwa. Ostateczne wypracowanie wizji powinna być zakończone jasno sformułowanym dokumentem. Wizja jest relatywnie najłatwiejsza do sformułowania, zakłada bowiem szeroką formułę ogólności. Wizją jest pożądany przez partnerów stan społeczności
lokalnej, pozytywnie zmieniony w efekcie działania partnerstwa. Wizja ukierunkowuje i ukonkretnia działanie
partnerstwa, ale nie wszystkie jej elementy muszą czy mogą być zrealizowane, choćby ze względu na ograniczenia finansowe.
Misja określa nadrzędny cel partnerstwa, definiuje wspólne przekonania partnerów dotyczące przyczyn
powołania partnerstwa. Misja określa także zasady, na których partnerstwo się opiera i które muszą być
respektowane przez wszystkich jego członków. Misja to dylemat: co musi być wpisane w misję, co można
pominąć i co jest w niej najważniejsze.
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ROZDZIAŁ CZWARTY:
JANOWSKI MODEL PARTNERSTWA NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Realizacja projektu „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2016 w nowej perspektywie programowej Ministra Rodziny, Pracy i Polityki umożliwiła połączenie dwóch rodzajów potrzeb, a mianowicie potrzeb
krajowej polityki społecznej oraz potrzeb lokalnego środowiska. Uruchomienia lokalnego projektu reintegracji społeczno-zawodowej dla bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej mieszkańców Gminy
Janów Lubelski i Potok Wielki nastąpiło poprzez:
1.

2.

3.

zaktywizowanie grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej, poprzez realizację kontraktów socjalnych przewidujących skierowanie i uczestnictwo w zajęciach Klubie Integracji Społecznej;
aktywizację zawodową uczestników KIS w oparciu o zastosowanie instrumentów rynków pracy (roboty publiczne lub staże) oraz potencjał lokalnych zasobów będących w gestii partnerów realizatora
projektu;
udzielenie pomocy w usamodzielnieniu ekonomicznym beneficjentów projektu, poprzez dążenie do
stworzenia przez nich własnych miejsc pracy np. w formie spółdzielni socjalnej, jak również przystąpienia do już istniejącej, założenia własnej działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia na
otwartym rynku pracy- organizacja warsztatów z zakresu ekonomii społecznej.

Wszystkie zrealizowane działania opierały się na współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji
społecznej ( OPS Janów Lubelski i OPS Potok Wielki) oraz publicznymi służbami zatrudnienia (PUP Janów
Lubelski) jak i organizacjami pozarządowymi (JSNP Humanus- prowadzący Klub Integracji Społecznej).
Współpraca opierała się na zawartym porozumieniu, co przyczyniło się do skuteczniejszego wykorzystania
aktywizujących form pomocy wobec osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia. Działania projektowe
miały na celu usamodzielnienie się uczestników projektu oraz ich powrót na otwarty rynek pracy, poprzez
podjęcie zatrudnienia (stażu), założenia własnej działalności gospodarczej lub przystąpienia do spółdzielni
socjalnej.
Natomiast spełnienie oczekiwań środowiska lokalnego nastąpiło poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań metodyczno- edukacyjnych (warsztatów) dla lokalnych instytucji z powiatu janowskiego
(w szczególności partnerów projektowych) na temat poszukiwania nowych sposobów (nowych horyzontów)
wspólnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem instytucji zatrudnienia socjalnego (w tym w szczególności wspólne diagnozowanie grup i przyczyn wykluczenia). Podstawą zaplanowanych działań były wcześniejsze doświadczenia powiatu janowskiego, w tym efekty pilotażu Modelu Lokalnej
Współpracy – MLW (projekt systemowego 1.48 „Kompleksowe formy reintegracji społecznej i zawodowej
w środowisku lokalnym”). W rezultatach uczestniczyły trzy gminy, w tym gmina Janów Lubelski. Celem planowanych spotkań sieciujących było poszukiwanie nowych obszarów oddziaływań na sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Punktem wyjścia było podsumowanie efektów działającego Zespołu
Synergii Lokalnej, efektów Paktu na rzecz MLW Gminy Janów Lubelski.
Blok działań instytucjonalnych obejmował współdziałanie z podmiotami Regionu Lubelskiego, będących
członkami Konwentu Klubów i Centrów Integracji Społecznej Lubelszczyzny. Tak więc rezultaty projektu wykroczyły poza granice dwóch gmin, co powinno być pozytywnym oddziaływaniem całego projektu na obszar
usług reintegracji społecznej i zawodowej oraz na podejście wielu instytucji współpracujących.
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Do kogo był adresowany projekt?
Zgodnie z typem oczekiwanych działań przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt był
skierowany do dwóch zasadniczych grup adresatów:
1.

2.

osób indywidualnych, których aktualna sytuacja życiowa powoduje znaczne oddalenie od rynku pracy, a więc od stanu usamodzielnienia ekonomicznego od systemu pomocy społecznej, będących
długotrwałymi klientami pomocy społecznej;
osób instytucjonalnych, reprezentantów lokalnych instytucji administracji samorządowej, instytucji
sektorowych polityk, podmiotów zatrudnienia socjalnego, mogących wspólnie działać na rzecz poprawy sytuacji osób z grupy, określonej w pkt.1 .

Projektem objęto 14 osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Janów Lubelski i Potok Wielki, będących
jednocześnie w wieku aktywności zawodowej. Dobór grupy docelowej, w tym określenie skali zainteresowania potencjalnych uczestników, został dokonany przez pracowników socjalnych zaangażowanych w realizację projektu, na podstawie posiadanej przez nich wiedzy o potrzebach klientów OPS. Wśród pojawiających
się oczekiwań potencjalnych uczestników było: wsparcie psychologiczne, doradcze, szczególnie zawodowe,
a także wsparcie edukacyjne - szkolenia zawodowe. Jednym z kryteriów doboru grupy docelowej był ich
potencjał własny, jaki może być wykorzystany do powrotu na rynek pracy. Ponadto, przy doborze grupy osób
indywidualnych wykorzystane zostały instrumenty określające ich profil w układzie rejestrów prowadzonych
przez publiczne służby zatrudnienia, co będzie elementem wspólnego działania partnerów projektowych.
Projekt zakładał, zgodnie z diagnozowanymi potrzebami i oczekiwaniami uczestników (potrzeba zmiany
sytuacji życiowej i stylu życia poprzez zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i wejście na otwarty rynek
pracy), eliminację najważniejszych barier w integracji społeczno-zawodowej ( uczestników projektu ) osób
długotrwale pozostających bez pracy, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zagrożonych wykluczeniem zawodowym i społecznym, dzięki uczestnictwu w kompleksowych działaniach w ramach projektu.
Bariery, na które napotykają osoby objęte projektem można podzielić na: psychologiczne, kwalifikacyjne,
społeczne i instytucjonalne. Psychologiczne to nieznajomość swoich mocnych i słabych stron, brak wiary
w swoje możliwości, niskie poczucie wartości, niska samoocena, niezaradność życiowa, nieumiejętność rozwiązywania problemów, prawidłowego wyrażania emocji, zdefiniowania swojej roli w życiu i społeczeństwie,
niska kultura osobista, lęk przed światem, nauką i szkoleniem się. Kwalifikacyjne zaś przejawiają się brakiem
konkretnego wykształcenia i bierność zawodowa spowodowana opisanymi ww. barierami psychologicznymi
oraz zbyt długim okresem pozostawania bez pracy. Społeczne rozumiane jako nieumiejętność współżycia
i współdziałania oraz negatywne wzorce społeczne wyniesione z domu i środowiska, w którym żyją, pozostawanie w grupie nieuznawanej społecznie i z góry ocenianej jako mniej wartościowa i nieprzydatna zawodowo i społecznie. Natomiast instytucjonalne to brak wsparcia ze strony instytucji do niego powołanych,
spowodowany dotychczasową, złą polityką instytucjonalną ukierunkowaną na pomoc doraźną (wypłata zasiłków i pomoc rzeczowa nie zaś kompleksowe działania).
Drugi rodzaj działań skierowany był do instytucji pomocy i integracji społecznej, lokalnego samorządu
terytorialnego, pracodawców oraz organizacji pozarządowej. Uczestnikami – realizatorami projektu były:
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, OPS Janów Lubelski i OPS Potok Wielki, jednostka publicznych
służb zatrudnienia (PUP Janów Lubelski), jednostka zatrudnienia socjalnego (Klub Integracji Społecznej), or-

Wszystkie wskazane podmioty były stronami zawiązanego partnerstwa na czas projektu, przy czym także
uczestniczyć w nim będą partnerzy już funkcjonującego od 2014 r. Paktu na rzecz MLW. Taki układ spowodował, że zachowana będzie zasada wykorzystywania lokalnego partnerstwa Gminy Janów Lubelski w tego
typu inicjatywach, ale także rozszerzenie formuły partnerstwa poprzez relacje z instytucjami Gminy Potok,
przy zachowaniu niezależności lokalnej sąsiedniej gminy.
W partnerstwie projektowym uczestniczył także nowy partner, którym jest działający w Regionie Lubelszczyzny od 2015 r. Konwent Klubów i Centrów Lubelszczyzny (23 jednostki organizacyjne zatrudnienia socjalnego), a także jego formalno-prawna forma tj. Fundacja Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej,
dysponująca potencjałem specjalistów z problematyki zatrudnienia socjalnego. Partnerstwo projektowe
wzmocnione było także poprzez konsultacyjny udział przedstawicieli środowiska naukowego, reprezentowanego przez Wyższą Szkołę Administracji i Przedsiębiorczości w Lublinie, UMCS w Lublinie, a także Instytut
Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie (wykonujący do 2011 r. monitoring ustawy o zatrudnieniu socjalnym).

Jakie były cele projektu?
1.

2.
3.

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych wykluczeniem
społecznym, korzystających z pomocy społecznej i będących osobami bezrobotnymi, poprzez realizację kontraktów socjalnych w 2016 roku.
Zorganizowanie, co najmniej 6 miejsc pracy dla uczestników projektu, po zakończeniu uczestnictwa
w klubie integracji społecznej (w ramach robót publicznych lub staży).
Uzyskanie zmiany postaw społecznych i zawodowych w grupie uczestników projektu poprzez:
a. wsparcie potencjału edukacyjno – społecznościowego tych osób, umożliwiającego zmianę
i wyjście z sytuacji kryzysowej oraz włączenie się w życie społeczności lokalnej;
b. pomoc edukacyjną w zdobyciu umiejętności niezbędnych do korzystania ze społecznego i instytucjonalnego wsparcia;
c. wspieracie psychologiczne rozwoju osobistego uczestników – pomoc w budowaniu poczucia
własnej wartości w oparciu o posiadane zasoby oraz wspieranie zmiany postawy z biernej –
roszczeniowej na postawę aktywnego uczestnictwa;
d. pomoc i doradztwo w radzeniu sobie z kryzysem związanym z długotrwałym pozostawianiem
bez pracy i pomoc w zdobyciu umiejętności zawodowych, które pomogą w wejściu na lokalny
rynek pracy.

Wzmocnienie podstaw dla interdyscyplinarnego, międzysektorowego współdziałania na rzecz usług reintegracyjnych, wzmocnienie pozycji partnerstwa oraz regionalnej platformy współdziałania podmiotów
zatrudnienia socjalnego, w tym umocnienie znaczenia Paktu na rzecz MLW, rozszerzenie partnerstwa międzygminnego oraz wzbudzenie inicjatywności do zmiany profilu usług reintegracyjnych.

ganizacja pozarządowa Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” (organ prowadzący KIS),
a także Zarząd Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim – pracodawca organizujący, dla osób które ukończyły cykl edukacyjno-szkoleniowy w KIS, miejsca pracy w ramach staży.
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Projekt zakładał następujące działania:
1.

b.

Realizację Cyklu edukacyjno-szkoleniowego dla osób indywidualnych

Zadanie to zostało poprzedzone opracowaniem indywidualnej diagnozy wstępnej dla każdego uczestnika
KIS na podstawie, której zostały przygotowane pakiety zajęciowe do całej grupy oraz indywidulne programy
uczestnictwa w klubie integracji społecznej.
Na to zadanie składały się:
1.

Podczas tego szkolenia uczestnicy zostali poinformowani o ofercie jaką dla osób bezrobotnych
posiada powiatowy urząd pracy i z jakich form wsparcia mogą skorzystać klubowicze. Dzięki temu
szkoleniu zostaną przełamane bariery w kontaktach na linii urzędnik – bezrobotny, które często uniemożliwiają aktywne wsparcie osób bezrobotnych.
c.

„Reintegracja społeczna”, obejmował kilka pozycji, mających przyczynić się do odbudowania i podtrzymania u osoby uczestniczącej w zajęciach w KIS umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

W tym zadaniu zaplanowaliśmy:
a. Warsztaty integracyjne – zajęcia grupowe 16 godzin
Celem tych zajęć było lepsze poznanie samego siebie, własnych reakcji i zachowań w relacjach
z innymi ludźmi, łatwiejsze nawiązywanie kontaktów, doskonalenie i poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie, grupie szkoleniowej oraz środowisku lokalnym; wzmocnienie wiary w siebie i swoje
możliwości, wzrost poczucia wartości, poznanie swoich słabych i mocnych stron (zasobów) i umiejętność wykorzystania ich w życiu, ćwiczone były umiejętności podejmowania świadomych decyzji
i zachowań społecznych. Spotkania te mają również na celu utrzymanie dobrego klimatu zabawy
i relaksu w celu integracji grupy, zbudowania zaufania i poczucia bezpieczeństwa.
Akademię motywacji – zajęcia grupowe 24 godziny
Celem zajęć było wzbudzanie i podnoszenie motywacji uczestników do działań i podejmowania
nowych wyzwań. Realizacja zajęć służących poznaniu i integrowaniu członków grupy oraz nauce
współdziałania. Wykorzystano różne techniki pracy z grupą w celu wprowadzenia dobrego nastroju
i życzliwej atmosfery w grupie. Rozwijano empatię, prowadzono ćwiczenie komunikacji z twórczym
myśleniem – mające zapewnić poczucie bezpieczeństwa i tożsamości z grupą.

b.

2.

Szkolenia uzupełniające – zawodowe - PUP partnerem w powrocie na otwarty rynek pracy – zajęcia grupowe 8 godzin

Szkolenia uzupełniające – zawodowe - „ABC obsługi komputera” - zajęcia grupowe 24 godziny

Szkolenie z zakresu obsługi komputera z wykorzystaniem internetu (ze szczególnym uwzględnieniem nabycia umiejętności poszukiwania ofert pracy w internecie, posługiwania się pocztą e-mailową, korzystania z portali społecznościowych i aukcyjnych (sprzedaż własnoręcznie wykonanych
wyrobów).

d.

„Ekonomia społeczna Twoją Szansą” - zajęcia grupowe 24 godziny

W ramach szkolenia były omówione zagadnienia związane z samozatrudnieniem w firmie socjalnej, zarządzaniem spółdzielnią socjalną i jej strukturą organizacyjną oraz możliwością otrzymania
dofinansowania w postaci grantu z EFS. Zostały omówione również tematy związane ze wsparciem
finansowym nowych spółdzielców z Funduszu Pracy, zasadami rachunkowości w spółdzielniach socjalnych oraz aspekty prawne założenia i rejestracji spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.
W ramach Klubu Integracji Społecznej w Janowie Lubelskim prowadzone było poradnictwo specjalistyczne prawne i psychologiczno-pedagogiczne oraz rodzinne.

„Reintegracja zawodowa”, obejmowała kilka pozycji działań, mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Były to:
a. Doradztwo zawodowe – 16 godzin warsztatów grupowych oraz 2 godziny doradztwa indywidualnego dla każdego uczestnika.
Na proces doradczy składały się: (a) analiza zasobów własnych uczestników pod kątem mocnych
i słabych stron oraz szans i zagrożeń; (b) określenie potencjału oraz predyspozycji zawodowych
uczestników; (c) analiza rynku pracy (odniesienie własnych zasobów zawodowych do struktury zapotrzebowania na pracę); oraz (d) opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego dla
każdego z uczestników z uwzględnieniem proponowanych zestawów szkoleń
Indywidualna rozmowa doradcza miała na celu podsumowanie osiągnięć i postępów uczestników,
jak również – w zależności od indywidualnych potrzeb –aktualizacja działań w kierunku realizacji
celów zawodowych (Indywidualne Plany Rozwoju Zawodowego)
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2.

Organizację szkoleń edukacyjnych i zawodowych

3.

Każdy z uczestników KIS, wsparty zajęciami z doradcą zawodowym, podjął decyzję o rozpoczęciu szkolenia zawodowego, ułatwiającego podjęcie zatrudnienia otwartym na rynku. Szkolenie indywidualnie zostało
dobrane do potrzeb i możliwości zawodowych uczestnika KIS.
Szkolenia miały charakter edukacyjny – poprawy mobilności osoby np. prawo jazdy (ułatwiające dotarcie
z terenów wiejskich do większego rynku pracy jakimi są okoliczne miasta) albo typowo zawodowy umożliwiający podjęcie zatrudnienia na ściśle określonym stanowisku pracy.

Aktywizację zawodową w oparciu o zastosowanie instrumentów rynków pracy (staże)
oraz doposażenie nowoutworzonych miejsc pracy.

W ramach projektu Zarząd Dróg Powiatowych utworzył sześć miejsc pracy dla uczestników Klubu Integracji Społecznej. Absolwenci KIS zostali skierowani do odbycia stażu na okres od pierwszego września 2016
do 31 grudnia 2016 roku. Co najmniej trójce z nich zostanie zaproponowane zawarcie umowy o prace na
czas określony.
W ramach projektu, Stowarzyszenie wyposaży w niezbędny sprzęt nowopowstałe miejsca pracy
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim.

Były to m.in. szkolenia z zakresu prawo jazdy kat. „B”, „C”i „C+E”, szkolenia z pilarz – konserwator terenów
zielonych oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera.
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Jakie osiągnęliśmy rezultaty w projekcie:
a.
b.

c.
d.

e.
f.

poszerzyliśmy oferty działań ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób
wykluczonych społecznie;
zintensyfikowaliśmy współpracę pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz
publicznymi służbami zatrudnienia w celu skutecznego wykorzystania aktywizujących form
pomocy wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
efektywne wykorzystaliśmy zasoby Klubu Integracji Społecznej;
stworzyliśmy lepsze warunki do podejmowania przez samorząd gminy oraz organizacje
pozarządowe inicjatyw organizacyjnych, zmierzających do uruchamiania nowych
podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej;
wzmocniliśmy działania partnerskie pomiędzy społecznością lokalną, a jednostkami
organizacyjnymi służb zatrudnienia, pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi;
wsparliśmy w procesie usamodzielnienia się oraz powrotu na otwarty rynek pracy poprzez:
•
podniesienie ich samooceny i ich wiary we własne możliwości zmierzające do zmiany
sytuacji zawodowej i społecznej,
•
zwiększenie motywacji i zaangażowania,
•
nabycie umiejętności interpersonalnych (lepsze funkcjonowanie w grupie,),
•
nabycie psychospołecznych zdolności przystosowawczych do pracy w zespole,
•
poprawę poziomu funkcjonowania społecznego,
•
wyposażenie w narzędzia i umiejętności potrzebne podczas poszukiwania pracy (autoprezentacja, pisanie życiorysu, listu motywacyjnego, prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
itp.),
•
uelastycznienie i zwiększenie mobilności zawodowej,
•
zdobycie umiejętności i kwalifikacji pozwalających na reorientację zawodową,
•
podniesienie świadomości i motywacji uczestników do kontynuowania edukacji i szkoleń,
•
zwiększenie mobilności zawodowej uczestników (zdobycie nowych umiejętności zawodowych).

Ponadto wzmocniono trwający procesu interdyscyplinarnej współpracy instytucjonalnej w Gminie Janów,
włączenie do tego procesu struktur instytucjonalnych Gminy Potok Wielki, a także zapoznano z rezultatami
działania Janowskiego modelu partnerstwa reprezentacji regionalnej podmiotów zatrudnienia socjalnego.

ROZDZIAŁ PIĄTY
USŁUGI REINTEGRACYJNE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JANOWIE LUBELSKIM
W ŚWIETLE BADAŃ - EDYCJI 2016 ROKU

Klub Integracji Społecznej działa przede wszystkim na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Jest to jednostka pomagająca grupie osób podejmować wspólne inicjatywy
i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, w tym zmierzające do tworzenia własnych
miejsc pracy oraz właściwego uczestnictwa w społeczności lokalnej.
Wspieranie i integrowanie ze społeczeństwem grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem jest jednym z priorytetów również KIS w Janowie Lubelskim. Jakość podejmowanych działań w tej instytucji zależy między innymi od systematycznie prowadzonej ewaluacji. Ewaluacja każdorazowo jest oceną jakości
i wartości organizowanego procesu reintegracji. To systematyczne rejestrowanie i analizowanie informacji
o efektach działań reintegracyjnych w celu formułowania sądów wartościujących, które powinny być podstawą oceny, czy podejmowane działania zmierzają we właściwym kierunku.
Wynikiem systematycznie prowadzonej ewaluacji są więc zaprezentowane poniżej wyniki. Raport podsumowujący, który powstał na ich bazie jest obrazem efektów osiągniętych poprzez organizację działań
dla grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyniki te mogą stać się podstawą podejmowania
decyzji zmierzających do poprawy jakości procesu reintegracji dla samego KIS w Janowie Lubelskim, ale
przede wszystkim dla jednostek prowadzących system wsparcia dla tej grupy osób w małych społecznościach lokalnych tj. gminie, powiecie. Mają również za zadanie skłaniać do refleksji nad potrzebą tworzenia
i funkcjonowania KIS i innych podmiotów reintegracyjnych.
W badaniach zastosowano kwestionariusz ankiety i kwestionariusz wywiadu. Wywiad wstępny obejmował 11 obszarów funkcjonowania społecznego i zawodowego Pytania miały zarówno charakter zamknięty
jak i otwarty. Ankieta końcowa składała się z 24 pytań merytorycznych.
Raport składa się z dwóch zasadniczych elementów po pierwsze analizy diagnozy wstępnej uczestników,
a więc stanu wyjściowego dotyczącego charakterystyki uczestników (której podstawowym celem było rozpoznanie stanu wyjściowego i płaszczyzn wymagających podjęcia działań społeczno-zawodowych) oraz
analizy ankiety podsumowującej udział w zajęciach KIS. Całościowy obraz przedstawionych badań zarysuje
obraz efektów podjętych działań, których doświadczyli sami uczestnicy.
1.

Ogólna charakterystyka uczestników KIS

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne i bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest
realizacja kontraktu socjalnego, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej. Realizacja projektu pn.
„Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym- animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2016, realizowanego w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania
Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020 taką możliwość stworzyła dla gminy Janów Lubelski oraz
gminy Potok Wielki. W efekcie do udziału w zajęciach KIS zostało skierowanych 12 osób, w równej części
z obu gmin. W trakcie realizacji działań jedna osoba zrezygnowała z udziału, została zastąpiona przez inną,
dlatego analiza ankiet uwzględnia całościową liczbę uczestników tj. 13. Rekrutacja uczestników została
przeprowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie Lubelskim i Ośrodek Pomocy Społecznej
w Potoku Wielkim. Uczestnikami KIS były więc osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb
życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
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2.

Uczestnikami KIS - edycja 2016 było 6 kobiet i 7 mężczyzn.

Diagnoza wstępna - wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Obecny rynek pracy stawia przed bezrobotnym bardzo duże wymagania. Oprócz dobrego wykształcenia
bardzo pożądane jest również doświadczenie zawodowe, które jest poświadczeniem tego, że osoba potrafi
wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną w praktycznych działaniach.

Biorąc pod uwagę wiek uczestników, w badanej grupie były głównie osoby w wieku 21-27 lat (8 osób). Pozostała część uczestników była starsza. Struktura próby badawczej wg wieku, wskazuje na przewagę osób
relatywnie młodych.
Uczestnicy Klubu w zdecydowanej większości legitymowali się wykształceniem pomaturalnym (8 osób),
następnie po 3 osoby wskazały na wykształcenie ponadgimnazjalne. Jedna osoba posiadała wykształcenie
wyższe i jedna nie wskazała żadnego z wymienionych rodzajów wykształcenia. Nikt z uczestników KIS nie
posiadał wykształcenia gimnazjalnego i podstawowego.

Biorąc pod uwagę powyższe uczestnicy KIS w zdecydowanej większości ukończyli wszystkie rozpoczęte
szczeble nauki. Tylko 9% stwierdziło, że z różnych powodów tej nauki nie było w stanie ukończyć.
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Ponadto uczestnicy zapytani o wyniki, które osiągali w nauce szkolnej w większości uznali, że były to wyniki przeciętne (77%). 15% stwierdziło że były to bardzo dobre wyniki, a 8% że dobre.

Największe zainteresowanie w szkole wśród uczestników tej edycji KIS budził przedmiot, jakim jest matematyka. Kilka osób wskazało na języki obce, język polski i historię. Nieliczni uznali, że była to geografia oraz
przedmioty czysto zawodowe.

W dalszej części zapytani, czy chcieliby obecnie kontynuować naukę, uczestnicy w większości odpowiedzieli, że tak (77%). Osoby, które wykazały chęć poszerzania wiedzy zadeklarowały następujące kierunki:
min. fryzjerstwo, kosmetologia, obsługa komputera administracja. Pozostałe osoby, które uznały, że nie chcą
poszerzać swojego wykształcenia, stwierdziły, że podjęły taką decyzję z powodu braku chęci i czasu.

Kwalifikacje zawodowe są układem postaw, warunków zdrowotno - fizycznych, struktur umiejętności sensomotorycznych, praktycznych i umysłowych, pozwalających na rozwiązywanie zadań na stanowiskach pracy, przeznaczonych dla określonego rodzaju czynności, których całość tworzy zawód. Zatem kwalifikacje
mają wymiar formalny w postaci dyplomów ukończenia szkoły, zdobycia zawodu, certyfikatów, uprawnień,
stażu pracy itp. Natomiast umiejętności zawodowe to sprawdzona możliwość wykonywania odpowiedniej
klasy zadań w ramach zawodu lub specjalności.

Jak widać na powyższym zestawieniu większość uczestników Klubu (58% osób) stwierdziła, że posiada
już pewnego rodzaju kwalifikacje zawodowe. Wymieniano kwalifikacje tj. technik rolnictwa, technik administracji, tokarz, budowlaniec, sprzedawca, technolog drewna, masażysta, opiekun ludzi starszych, mechanik
samochodowy, kierowca. Druga część (42%) spośród uczestników Klubu przed rozpoczęciem działań w KIS
nie posiadała żadnych kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu.
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Ponadto badane osoby posiadały również różnego rodzaju specjalistyczne kursy i szkolenia np. obsługa
kasy fiskalnej, profesjonalny sprzedawca, fizjoterapia, pierwsza pomoc, obsługa komputera, operator wózka
widłowego.

Inną ważną umiejętnością na rynku pracy jest obsługa komputera. Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie, wynika, że ponad połowa badanych wskazuje na umiejętności na poziomie przeciętnym (69%). Mniej osób (23%) stwierdziło, że wykazuje słaby poziom obsługi komputera, a pozostałe 8% na bardzo dobry poziom tej umiejętności.
Ważną z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy jest znajomość języków obcych. W tym obszarze większość osób stwierdziło, że posiada znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Jak widać w obszarze doświadczenia zawodowego i sytuacji na rynku pracy kwalifikacje posiadane przez
uczestników obecnej edycji KIS nie zapewniły im sukcesu na rynku pracy, dlatego w czasie diagnozy wstępnej zapytano, czy chcieliby uzupełnić swoje uprawnienia. Zdecydowana większość tj. 91% osób wyraziła
chęć uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, pozostała część nie chciałaby uczestniczyć w tego typu działaniach (9% uczestników).

Język obcy

Stopień podstawowy

Średnio-zaawansowany

Zaawansowany

Język angielski

8

2

0

Język niemiecki

2

0

1

Język rosyjski

2

0

0

Kolejną istotną kwestią podjętą w diagnozie wstępnej było doświadczenie zawodowe. Przeprowadzony
wywiad obrazuje, iż uczestnicy KIS, z racji, że były to osoby w różniej grupie wiekowej posiadały już pewne
doświadczenie zawodowe. Otrzymane informacje zobrazowane zostały na poniższych zestawieniach.

Biorąc pod uwagę jedne z najcenniejszych w obecnej sytuacji zawodowej uprawnienia, jakim jest posiadanie prawa jazdy mniej niż połowa badanych te uprawnienia posiadała (46%). Pozostali prawa jazdy na chwilę
obecną nie posiadali, dlatego pożądanym jest wyposażyć te osoby w tego typu umiejętność.
Ponad połowa badanych osób stwierdziła, że posiada już doświadczenie zawodowe tj. 61%. Praca ta wykonywana była przez te osoby na bardzo różnych stanowiskach od pomocy przedszkolnej po pracowników
drogowych i administracyjnych. W większości była to praca na umowę o pracę i trwała tylko kilka miesięcy.
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3.
Analizując kolejne pytanie okazało się, że najczęstszym powodem utraty pracy było zakończenie umowy
na czas określony oraz redukcja etatów w danym zakładzie pracy.
Powód utraty pracy

Liczba osób

zwolnienia w zakładzie pracy/redukcja etatów

3

zakończenie umowy na czas określony

4

brak możliwości zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/ wychowawczym

1

brak kwalifikacji i kompetencji do wykonywania zawodu

0

praca mi nie odpowiadała

0

rezygnacja z powodu pracy po godzinach

1

zbyt niskie zarobki

2

wyjazd za granicę

1

z powodu opieki nad dziećmi

1

z powodu opieki nad osobą starszą

1

Diagnoza wstępna- funkcjonowanie w pracy i środowisku społecznym

Rynek pracy funkcjonuje na podobnej zasadzie jak rynek dóbr i usług konsumpcyjnych. Stronę podażową
na rynku pracy stanowią osoby zatrudnione oraz te, które chcą podjąć prace. Zatem ważnym elementem
funkcjonowania pracowników na rynku pracy są nie tylko doświadczenie czy kwalifikacje zawodowe ale
również umiejętność funkcjonowania w tego typu środowisku oraz ogólnie w środowisku społecznym.
Jedną z takich umiejętności jest praca w zespole. Jak widać na poniższym zestawieniu prawie wszystkie
badane osoby (11 osób) uznały, że ich umiejętność pracy w zespole jest raczej dobra. Dwie osoby stwierdziły,
że w takiej pracy radzą sobie bardzo dobrze.

Inną dość popularną formą podejmowania zatrudnienia są prace dorywcze i sezonowe. Wśród uczestników KIS- edycja 2016 połowa osób podejmowała tego typu pracę, druga połowa takich prac nie doświadczyła.
Ponadto badane osoby, podejmując pracę w zespole najczęściej spotykały się z trudnościami w komunikacji (5 osób). 3 osoby uznały, że mogą mieć problem w nawiązywaniu kontaktów a dwie w dotrzymywaniu
terminów. Tylko jedna osoba ma obawy przed brakiem akceptacji ze strony innych osób.

Wśród rodzajów prac dorywczych podejmowanych przez osoby badane była praca w chłodni, skup owoców, roznoszenie ulotek, zbiór owoców miękkich, prace na budowie, prace polowe.
Obok umiejętności pracy w zespole ważną umiejętnością społeczną jest przystosowanie się do nowych
sytuacji w tym pracy. 69% badanych osób uznało, że szybko przystosowuje się do nowej pracy, raczej wolno
ten proces przebiega u niespełna 8% uczestników tej edycji KIS. 15% uznało, że taka sytuacja nie sprawia im
żadnego problemu.
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W funkcjonowaniu społecznym ważna jest również umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Uczestników KIS w diagnozie wstępnej zapytano więc o występowanie wybranych problemów.
Rodzaje problemów

TAK

NIE

negatywne napięcia

2

5

stres

6

5

niższe poczucie szczęścia

2

6

poczucie zagubienia

0

7

osamotnienie

1

6

zaniżona samoocena

3

6

brak pewności siebie

6

5

Satysfakcjonujące miejsce pracy to miejsce zgodne z uzyskanym wykształceniem, zainteresowaniami
i celami życiowymi. Uczestnicy KIS – edycja 2016 mają bardzo odmienne poglądy dotyczące najchętniej poszukiwanego miejsca pracy. 3 osoby poszukują jej w administracji państwowej lub samorządowej. 2 osoby
chciałoby założyć własną firmę. Problem z odpowiedzią na to pytanie miało tylko 2 osoby.
Nawiązując do poprzedniego pytania gotowość do samozatrudnienia wyraża 6 osób, jedna z nich w sposób zdecydowany. Pozostałe 7 osób raczej nie podjęło by się takiego wyzwania.

Najwięcej osób wskazało, że musi borykać się w codziennym funkcjonowaniu ze stresem i brakiem pewności siebie (po 6 osób). W dalszej kolejności trudnością tą jest zaniżona samoocena (3 osoby). Żadna
z badanych osób nie wskazała na poczucie zagubienia. Wszystkie problemy, wskazane przez respondentów
zostały uwzględnione w programie warsztatów reintegracji społecznej w ramach KIS.
Badane osoby spotykając się z problemami dnia codziennego najczęściej samodzielnie podejmują próbę
ich rozwiązania (10 osób), 6 osób wskazało również że w takich sytuacji korzysta z pomocy najbliższych
i znajomych. Jedna osoba uznała że korzysta z pomocy instytucjonalnej. Nikt nie stwierdził że w sytuacjach
trudnych sięga po używki.
4.

Właściwe przygotowanie do poszukiwania pracy wiąże się również ze świadomością o faktach, które decydują o otrzymaniu atrakcyjnego zatrudnienia.

Diagnoza wstępna umiejętności związane z poszukiwaniem pracy

Sukces na rynku pracy związany jest nie tylko z doświadczeniem i wykształceniem. To również efekt właściwego jej poszukiwania, aby miejsce pracy było satysfakcjonujące i zgodne z założonymi celami pracownika.
Badane osoby zapytane o aktywność w zakresie poszukiwania pracy w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało
całkowitą bierność a 5 wysoką aktywność w większości uznały, że znajdują się na poziomie 3, a więc przeciętnym. 4 osoby wskazały na wyższy poziom 4. Wysoką aktywnością wykazuje się tylko 1 osoba.

Co decyduje o atrakcyjnej pracy

L. osób

poziom/rodzaj wykształcenia

11

znajomość języków obcych

6

znajomości, układy

5

młody wiek

0

doświadczenie zawodowe

11

dobre chęci

3

zrządzenie losu

0

płeć

0

Zdaniem prawie wszystkich badanych osób największy wpływ na atrakcyjność pracy ma wykształcenie
i doświadczenia zawodowe ( tak twierdzi po 11 osób). W dalszej kolejności zdaniem respondentów jest to
znajomość języków obcych i znajomości, układy. Trzy osoby stwierdziły, że takim elementem są również
dobre chęci. Aby to osiągnąć wszyscy uczestnicy KIS korzystają najczęściej z pomocy Powiatowego Urzędu
Pracy.
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5.

Diagnoza wstępna- kompetencje społeczne i interpersonalne oraz motywacja do zmian

Istotnym elementem diagnozy wstępnej wśród uczestników KIS było poznanie uwarunkowań powodzenia
procesu poszukiwania pracy tkwiących w samej jednostce. Mowa jest tu o czynnikach motywacji do pracy,
umiejscowieniu pracy w systemie wartości oraz działania pozorne i realne podejmowane celem znalezienia
miejsca zatrudnienia.

W dalszej kolejności poproszono respondentów o określenie w jaki sposób poszukują miejsc pracy. Z uzyskanych informacji wynika, że najwięcej osób (9 osób) korzysta z ofert urzędów pracy, tylko 1 osoba przyznała, że składała dokumenty i rozsyłała swoje CV do różnych firm. Znikoma liczba badanych bezrobotnych (po
2 osoby) zamieszczało ogłoszenie w prasie czy Internecie oraz uczestniczyło w bezpośrednich spotkaniach
z pracodawcami. Taka sytuacja niewątpliwie może wynikać z wcześniejszych niepowodzeń a także z braku
motywacji i kompetencji psychospołecznych, które aktywizowały by te osoby do samodzielnego radzenia
sobie z własną trudną sytuacją życiową.
Ponadto, aby zwiększyć swoje szanse na rynku tylko nieliczni (po 3 osoby) uczy pisać się dokumenty aplikacyjne, dokształca się lub zdobywa dodatkowe uprawniania, a jedna osoba uczy się autoprezentacji. Nikt
z badanych osób nie pracuje jako wolontariusz ani nie uczy się języków obcych.
W związku z tym, że CV i list motywacyjny to podstawowe dokumenty aplikacyjne zwrócono się z pytaniem o posiadanie takiego dokumentu przez uczestników KIS.

Analizując odpowiedzi badanych osób, dotyczące oceny jak dla nich jest ważne posiadanie pracy, najwięcej osób wskazało na odpowiedź, że zdecydowanie ważne (69%). Pozostała część stwierdziła, że posiadanie
miejsca pracy jest dla nich raczej ważne (31%). Nikt z badanych osób nie stwierdził, że posiadanie pracy jest
nieważne w jego życiu.
Wymiernym skutkiem posiadania pracy są zarobki, które umożliwiają zaspokajanie podstawowych potrzeb swoich i najbliższych. W związku z tym, uczestnicy KIS zostali poproszeni o ocenę w skali od 1 do 5 jak
ważne są dla nich przyszłe zarobki. Najwięcej osób wskazało na 5 miejsce na skali, a więc że zarobki są dla
nich bardzo ważne (6 osób), nieco mniej ważne bo na 4 poziomie są dla 5 osób. Żadna z badanych osób nie
uznała, że posiadanie środków finansowych jest dla niej nie istotne.
Biorąc pod uwagę determinację badanych osób w poszukiwaniu pracy okazało się, że prawie wszyscy (10
osób) zaakceptowaliby tylko taką pracę, która będzie w pełni spełniać większość ich oczekiwań. Pozostałe 3
osoby zaakceptowałby każdą pracę, nawet jeśli nie spełniałaby ich oczekiwań.

Analizując powyższe zestawienie okazało się, że większość uczestników KIS (38%), jednocześnie będących w momencie poszukiwania pracy nie posiada przygotowanego CV. 62% badanych stwierdziło, że taki
dokument posiada.
Innym doświadczeniem, które może również wpłynąć na efektywność w poszukiwaniu pracy jest korzystanie z porad doradcy zawodowego, który podejmuje próbę poznania i zrozumienia zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Z danych uzyskanych w badaniach wynika, że tylko 4 osoby do tej pory miało możliwość
skorzystania z tego typu pomocy. Pozostałe 9 osób, nigdy nie korzystało z doradztwa zawodowego.
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Właściwy sposób poszukiwania zatrudnienia to także umiejętność wykorzystania swojej wiedzy i doświadczenia. Dlatego, aby stać się dobrym pracownikiem należy wiedzieć, czego może pracodawca oczekiwać od potencjalnego kandydata.

Umiejętność

bardzo wysoko

wysoko

przeciętnie

nisko

bardzo nisko

trudno powiedzieć

Jak widać na powyższym zestawieniu najwięcej osób uznało, że pracodawcy najczęściej preferują doświadczenie i wiedzę praktyczną w danym zawodzie (9 osób), a następnie dyspozycyjność (8 osób). Niewiele
mniej zwróciło uwagę na zaangażowanie, inicjatywę, kreatywność i aktywność oraz odpowiednie wykształcenie (po 6 osób). Nikt z badanych osób nie wskazał na przebojowość i pewność siebie.
Kompetencją społeczną, która odgrywa również istotną rolę w procesie poszukiwania zatrudnienia jest
również umiejętność przystosowania się do zmian zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

W związku z tym, najwięcej badanych osób (84%) stwierdziło, że nie boi się zmian i stara się przystosować
do nowych sytuacji. Kilka osób uznało, że unika zmian lub boi się takich sytuacji w życiu.
Badane osoby zostały również poproszone o ocenę swojej osoby w odniesieniu do wybranych umiejętności społecznych. Uzyskane dane obrazu poniższe zestawienie.

motywowania siebie do podejmowania zmiany

2

5

7

1

0

0

budowania i utrzymywania więzi emocjonalnych z innymi

1

5

8

1

0

0

autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku

1

4

9

2

0

0

komunikowania z innymi

2

3

8

1

0

0

zachowania się w sposób asertywny

1

1

11

1

0

0

radzenia sobie z emocjami

0

8

4

3

0

0

postępowania w sytuacjach konfliktowych i ich rozwiazywania

0

8

5

2

0

0

stawiania sobie celów i ich osiągania

2

6

6

0

0

0

planowania

0

6

5

2

1

0

podejmowania decyzji

1

6

6

1

0

0

radzenia sobie z niepowodzeniami

1

6

5

2

2

1

adaptowania się do nowej sytuacji/warunków

1

5

7

0

0

0

pracy w zespole

0

8

4

0

0

0

Najwyżej przez badane osoby zostały ocenione umiejętności takie jak: motywowanie się do podejmowania zmian, radzenie sobie z emocjami, postępowanie w sytuacjach konfliktowych oraz praca w zespole.
Najniżej zaś oceniono radzenie obie z niepowodzeniami czy emocjami.
Posiadane umiejętności i kompetencji są niewątpliwe ważnym elementem mocnych stron każdego człowieka. Uczestnicy KIS- edycja 2016 poproszeni o wskazanie swoich mocnych stron najczęściej wymieniali:
komunikatywność (4 osoby), umiejętność pracy w grupie, chęć rozwijania siebie (2 osoby), dokładność (4
osoby), punktualność (2 osoby), umiejętność przystosowania się (2 osoby), pewność siebie, uczciwość, dążenie do celów (2 osoby) oraz wytrwałość (2 osoby).
Natomiast odnosząc się do własnych słabych stron badani uczestnicy wskazali min. podatność na stres
(2 osoby), brak cierpliwości (2 osoby), niepunktualność, nieśmiałość (2 osoby) oraz brak asertywności.
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Raczej nieważne

Zupełnie nieważne

Jak widać na powyższym zestawieniu zdecydowana większość badanych osób uznała, że ma konkretne
zainteresowania (85%). Wśród nich wskazywano muzykę, sport, film czy książki.

CELE ŻYCIOWE

Trudno powiedzieć

Jednym z wyznaczników prawidłowego funkcjonowania społecznego jest również posiadanie konkretnych zainteresowań, ale przede wszystkim posiadanie określonych celów życiowych i zawodowych, które
dają pewien punkt odniesienia do dalszych działań i zamierzeń a także decyzji podejmowanych w ciągu
życia.

Raczej ważne

Diagnoza wstępna- zainteresowania, cele życiowe i zawodowe
Bardzo ważne

6.

Odnoszenie sukcesów, kariera

2

8

2

0

0

Posiadanie dużych pieniędzy

0

8

2

1

0

Posiadanie dużo wolnego czasu

1

4

3

3

0

Posiadanie bliższych przyjaciół

9

2

0

0

0

Posiadanie stałej pracy

8

4

0

0

0

Praca dla dobra społeczeństwa

1

7

3

0

0

Przewodzenie innym ludziom

0

2

7

2

0

Szczęście rodzinne

12

0

0

0

0

Wyjazd z kraju na stałe

1

0

3

3

4

Zdobywanie nowej wiedzy

6

5

1

0

0

Poszukiwanie sensu swojego życia

5

4

2

0

0

Doskonalenie siebie

4

8

0

0

0

Biorąc pod uwagę ocenę konkretnych celów zdecydowanie na największą uwagę zasługuje w opinii badanych osób szczęście rodzinne (wskazało na nie 12 osób). Ważne jest to, że zaraz za tym celem znajduje
się posiadane stałej pracy i doskonalenie siebie. Dla uczestników KIS najmniej istotny cel to wyjazd z kraju
na stałe.

7. Diagnoza wstępna- sposób gospodarowania czasem i zasobami
Czas i zasoby, a raczej efektywne zarządzanie nimi to kluczowy element nie tylko w realizowaniu codziennych obowiązków, ale przede wszystkim w pracy.
Analizując ten aspekt funkcjonowania społecznego uczestników KIS okazało się, że w większości (11
osób) mają pewnego rodzaju hierarchię spraw, które zamierzają zrobić w najbliższym czasie. Tylko dwie
osoby stwierdziły przeciwnie, że nie planują kolejności załatwiania pewnych spraw.
Ponadto badane osoby uznały, że wykonują w pierwszej kolejności sprawy ważne dla siebie (tak uważa
7 osób), a następnie sprawy innych osób. Inaczej w codziennym życiu funkcjonuje pozostałe 6 osób, które
rozwiązują sprawy innych osób a następnie koncentrują się na swoich.
Innym bardzo istotnym obszarem jest posiadanie celów życiowych i zawodowych. W tej kwestii tylko
33% badanych osób uznało, że posiada sprecyzowane kierunki swoich życiowych dążeń. 17% natomiast
zaprzeczyło, żeby takie cele w życiu posiadało. Połowa badanych osób nie była w stanie odpowiedzieć na
to pytanie.
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Obraz jakości zarządzania swoim czasem pokazuje również sposób spędzania czasu wolnego.

Elementem, który ułatwia zarządzanie czasem jest unikanie czynności zabierających czas, noszących
znamiona tzw. „pożeraczy czasu”. Poproszono zatem uczestników zajęć o odniesienie się do wymienionych
czynności i wskazanie tych, które występują w ich codziennym życiu.
Biorąc więc pod uwagę powyższe zestawienie uczestnicy KIS najczęściej wolny czas spędzają w gronie
najbliższych (5 osób) lub też uprawiając sport czy spotykając się z przyjaciółmi ( po 3 osoby). Nieliczni
stwierdzili, że czytają książki, sprzątają, czy oglądają telewizję.

Ponadto w chwili rozpoczynania zajęć w KIS uczestnikom w ciągu dnia najwięcej czasu zajmowały obowiązki domowe, stwierdziło tak 9 osób, następnie była to rodzina i praca ( po 4osoby). Nieliczni uznali, że
najwięcej czasu poświęcają na naukę czy rozrywkę.
Punktualność i terminowość to jedne z bardziej pożądanych cech pracownika. W diagnozie wstępnej
otrzymano informacje, że badane osoby w zdecydowanej większości (82%) podejmując się pewnych zobowiązań dotrzymują terminów. Pozostałe osoby uznały, że zachowują się tak tylko czasami. Nikt nie stwierdził, że nigdy nie udało mu się dotrzymać zaplanowanego terminu wykonania jakiegoś zadania. Ponadto tylko 4 osoby prowadzi swój terminarz, pozostali nie korzystają z takiej pomocy w organizacji swojego czasu.
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RODZAJE ZAJĘĆ

LICZBA OSÓB

brak priorytetów, planów

1

brak wyznaczonych konkretnych terminów

3

odkładanie ważnych decyzji i spraw na później

1

niezapowiedziani goście

5

jałowe rozmowy telefoniczne, bezowocne spotkania i pogawędki

4

brak odwagi by powiedzieć „nie”

4

przerywanie spraw i nie prowadzenie ich do końca

0

brak entuzjazmu do pracy i słaba motywacja do prawdziwego wysiłku

0

bałaganiarstwo i związane z tym poszukiwanie różnych przedmiotów

2

pośpiech

6

niepunktualność własna

2

nieumiarkowane korzystanie z używek (papierosy, kawa itp.)

2

wylegiwanie się i własne lenistwo

0

wpatrywanie się bezmyślne w telewizor

0

przesiadywanie przed komputerem

0

pesymizm i brak wiary w siebie

0

Z uzyskanych informacji wynika, że niewiele osób wśród grupy uczestników KIS wykonuje na co dzień
czynności, które marnują ich czas i powodują bierność w procesie poszukiwania pracy i zmiany na lepsze
swojego życia. Wśród tych czynności najwięcej osób (6 osób) wskazało na pośpiech. W dalszej kolejności
takimi czynnościami wśród badanych są niezapowiedziani goście i brak odwagi by powiedzieć „nie”.
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8.

Diagnoza wstępna- stan zdrowia i sytuacja prawna

9.

Elementem warunkującym właściwe funkcjonowanie w środowisku zawodowym jest stan zdrowia oraz
sytuacja prawna danej osoby.
W tym względzie wszyscy uczestnicy (13 osób) stwierdzili, że ich obecny stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia. Nie wykazują żadnych dysfunkcji somatycznych ani psychicznych. Wszyscy uczestnicy
posiadali również na chwilę obecną ubezpieczenie zdrowotne.
Jednym z elementów, który w dzisiejszych czasach dość często dyskryminuje osobę na rynku pracy jest
dotychczasowa karalność. Ten element najczęściej utrudnia znalezienie pracy zwłaszcza osobom opuszczającym zakłady karne i areszty śledcze.

Diagnoza wstępna- uwarunkowania społeczno - ekonomiczne

W dalszej kolejności oceniono uwarunkowania społeczno-ekonomiczne uczestników KIS, które uwzględniały następujące fakty: ilość osób będących na utrzymaniu, struktura rodziny, wydolność ekonomiczna, poczucie odpowiedzialności za utrzymanie osób zależnych, posiadane relacje społeczne.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie, wynika że uczestnicy KIS w większości zamieszkują wspólnie
z kilkoma osobami (najczęściej w grupie 3-5 osobowej) – wskazało tak 7 osób badanych. Niewiele mniej (4
osoby), zamieszkuje w jednym gospodarstwie domowym z 1-2 osobami.
Następnie respondentów zapytano o aktywność zawodową członków rodzin. 10 osób wskazało, że w ich
domu jest przynajmniej jedna osoba aktywna zawodowo. Tylko trzy osoby, odpowiedziały, że w ich domu
żadna osoba obecnie nie pracuje.
Zdecydowana większość badanych osób stwierdziła, że nigdy w życiu nie miała problemów z prawem (12
osób), tylko jedna osoba z różnych powodów była w życiu już karana. Podobnie jest w sytuacji wyrzucenia
z pracy, tylko jedna osoba miała tego typu doświadczenia.

Prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie to również odpowiedzialność za swoich najbliższych. W tej
kwestii 9 spośród 13 osób badanych wskazuje na swoje poczucie odpowiedzialności za utrzymanie rodziny,
a więc zapewnienie odpowiednich warunków i środków do codziennego funkcjonowania. Pozostałe osoby
nie wskazują takiego obowiązku.
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10. Oczekiwania dotyczące uczestnictwa w KIS
Poszukując kierunków zmiany swojego dotychczasowego życia osoby badane brały udział w rożnych formach wsparcia. Jedną z takich form jest udział w KIS. W związku z tym podczas diagnozy wstępnej zapytano również o oczekiwania związane z udziałem w Klubie i perspektywą na przyszłość.

Biorąc pod uwagę inne oczekiwania część osób chciałaby nauczyć się współpracy, poznać nowe osoby,
a także podwyższyć swoje kwalifikacje i w efekcie uzyskać pomoc w znalezieniu stałej pracy.
Dlatego też najwięcej osób było zainteresowanych następującymi zagadnieniami, które chcieliby aby zostały poruszone podczas zajęć w KIS: prezentacja siebie podczas rozmowy kwalifikacyjnej, umiejętność
pisania CV, doradztwo zawodowe oraz formy skutecznego poszukiwania pracy.
Diagnoza wstępna pokazała, że uczestnicy KIS są grupą zróżnicowana zarówno pod względem doświadczenia zawodowego jak i umiejętności funkcjonowania psychospołecznego. Dlatego też przygotowanie programu zajęć musiało uwzględnić uzyskane informacje oraz respektować zasadę indywidualizacji. Program
zajęć uwzględniał przede wszystkim dwie ścieżki aktywizacji i reintegracji wspominanych osób. Mowa tu
o reintegracji zawodowej ale i społecznej.
Reintegracja to działania kierowane do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
np. bezdomnych, uzależnionych, bezrobotnych, opuszczających zakłady karne, które mają odbudować i podtrzymać zdolność do samodzielnego poruszania się po rynku pracy, pomóc pokonać trudności w sytuacjach
życiowych, przygotować do pełnienia ról społecznych oraz zmotywować do zmiany sposobu życia. Efekty
zakończenia tego typu działań w KIS w Janowie Lubelskim- edycja 2016 zostaną więc omówione w poniższym podrozdziale.

11.

Analizując powyższe zestawienie okazuje się, że największym oczekiwaniem uczestników KIS jest nauka
poruszania się po rynku pracy (uznało tak 7 osób). Ponadto chcieliby się zapoznać z metodami aktywnego
poszukiwania pracy oraz poznać różne formy zatrudniania (po 4 osoby).
10 osób przed rozpoczęciem zajęć w Klubie było przekonanych, że uczestnictwo w nim ułatwi im znalezienie pracy. Tylko 3 osoby nie były w stanie na tym etapie ocenić swojego udziału w tej formie wsparcia.
W przypadku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oprócz aktywizacji zawodowej istotnym elementem jest również aktywizacja i wsparcie w zakresie funkcjonowania społecznego.

Efekty podjętych działań w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej w opinii uczestników
KIS – edycja 2016

KIS działa przede wszystkim na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. Ponadto jest to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich
rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na
rynku pracy.
Dla uczestników zajęć w tej formie wsparcia istotnym elementem jest uświadomienie sobie swojej sytuacji i przyczyn, z których znalazły się w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Udział w warsztatach i zajęciach zorganizowanych w KIS w jednym z założeń ogólnych zakładał zrozumienie zjawiska wykluczenia społecznego. Poniższe zestawienie pokazuje, że zdaniem prawie wszystkich
uczestników zjawisko to kojarzone jest z brakiem zatrudnienia (10 osób). Tylko nielicznie uznali, że wykluczonym społecznie można stać się z powodu braku wykształcenia, dochodów czy osamotnienia.

Przed rozpoczęciem zajęć zdecydowana większość uczestników była przekonana, że program zajęć i ich
charakter będzie uwzględniał aktywizację społeczną (69%), pozostali nie potrafili opowiedzieć się w tej kwestii.
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Odpowiedź na powyższe pytanie związana była niewątpliwie z odniesieniem się uczestników do własnej
sytuacji życiowej, ponieważ zdaniem większości ich udział w KIS był efektem braku zatrudnienia (tak uznało
9 na 13 badanych osób). Kilka pozostałych osób wskazało na swoje miejsce zamieszkania, poziom wykształcenia, czy osiągane dochody jako predysponujące ich do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podstawą skierowania na zajęcia w KIS każdorazowo jest realizacja kontraktu socjalnego we współpracy
z pracownikiem socjalnym w OPS. W opracowaniu tego dokumentu czynny udział powinna brać również
osoba bezrobotna. Z przeprowadzonej analizy wynika, że tylko 5 osób spośród 13 wspólnie z pracownikiem
opracowywało kontrakt socjalny. Pozostałe 7 uczestniczyły tylko w taki sposób, że otrzymały gotowy do
akceptacji dokument.
Założenia zajęć w KIS w pierwszej kolejności uwzględniają działania zmierzające do poprawy funkcjonowania społecznego oraz zwiększenia motywacji do podjęcia zmiany sytuacji życiowej.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie po zakończeniu zajęć w Klubie 85% badanych osób uznało, że
udział ten odegrał istotną rolę w ich funkcjonowaniu społecznym. Pozostałe 15% uznało, że takiego wpływu
nie doświadczyło.
Ponadto wzmocnić motywację do dokonywania zmian swojej obecnej sytuacji zajęcia pomogły niemal
wszystkim osobom (11 osób), w sposób zdecydowany aż 7 osobom. Wszyscy zainteresowani uznali również, że zajęcia w których uczestniczyli wzmocniły ich chęć do działania w grupie, a więc nawiązywania
kontaktów i umiejętności współpracy.

Udział w zajęciach to była również okazja do poznania nowych osób, znajdujących się w podobnej sytuacji życiowej. Dlatego oceniając efekty swoje udział w nich badane osoby (5 osób) uznały się, że dzięki KIS
zawarły nowe bliższe znajomości z innymi. Pozostałe nie odczuwały takiej potrzeby aby zawierać tego typu
znajomości.
Nawiązując do diagnozy wstępnej po zakończeniu działań w KIS uczestnicy zostali również poproszeni
o wskazanie swoich mocnych i słabych stron. W tym momencie lista tych cech zarówno pozytywnych jak
i negatywnych była szersza niż w diagnozie wstępnej.
Wśród mocnych stron znalazły się min.: punktualność i sumienność (po 5 osób), komunikatywność (3
osoby), wytrwałość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w grupie (po jednej osobie). Nikt nie uznał, że
mocnych stron nie posiada.
W przypadku słabych stron 4 osoby uznały, że ich nie posiadają. Pozostałe 9 osób wskazywało na następujące cechy: brak pewności siebie (2 osoby), upór (1 osoba), wrażliwość (2 osoby), cierpliwość (1 osoba).
W dalszej kolejności uczestnicy KIS zostali poproszeni o samoocenę siebie pod względem wybranych
umiejętności społecznych. Biorąc więc pod uwagę najczęstsze wskazania badanych osób prawie wszystkie
umiejętności zostały ocenione wysoko. Umiejętność komunikacji z innymi przez 6 osób została oceniona
wysoko i przez tyle samo osób jako przeciętna. 7 uczestników wysoko oceniło również swoją umiejętność
współpracy w grupie. Na wysokim poziomie ocenione zostały przez uczestników również ich umiejętności
wyznaczania sobie celów (9 osób), zarządzania własnym czasem, planowanie (6 osób) oraz asertywność (8
osób). Wysoko została ocenione również poczucie własnej wartości. W porównaniu do diagnozy wstępnej
zwiększeniu uległa również umiejętność rozwiazywania sytuacji trudnych i radzenia sobie z niepowodzeniami.
Nawiązując do działań z zakresu reintegracji zawodowej po zakończeniu warsztatów, spotkań i zajęć prawie wszyscy uznali, że zwiększyły się ich szanse na zatrudnienie na otwartym rynku pracy (12 osób), w tym
zdecydowanie przekonanych do tego było 4 osoby.
Ponadto po cyklu zajęć i warsztatów uczestnicy KIS- edycja 2016 w zdecydowanej większości raczej dobrze oceniali swoją umiejętność poszukiwania pracy, na raczej złym poziomie tą umiejętność oceniała tylko
jedna osoba.
Zwiększeniu uległ również poziom aktywności uczestników w zakresie poszukiwania zatrudnienia. W skali
od 1 do 5 najwięcej osób tą aktywność oceniła na poziomie 4. Były również osoby które bardzo wysoko oceniły swoją aktywność w tym zakresie.
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Podsumowując ocenę efektywności uczestnictwa w KIS, przez samych uczestników należy podkreślić
że prawie wszyscy uznali, że dzięki temu nabrali większej pewności siebie w kontaktach międzyludzkich (8
osób) oraz zdobyli większą motywację do poszukiwania pracy (7 osób). Połowa badanych stwierdziła również, że dzięki tym działaniom z większym optymizmem patrzą w przyszłość, mimo nadal trudnej sytuacji.
W uczestnikach zajęć wzrosło również poczucie własnej wartości i wiara we własne siły.
Pozytywne efekty podejmowanych w KIS działań potwierdzają również uczestnicy wypowiadają się, że
tego typu instytucje powinny być rozwijane i tworzone w każdej gminie (12 osób) oraz, że polecą swoim
znajomym i sąsiadom skorzystanie ze wsparcia i pomocy w KIS (13 osób). Ponadto 12 osób z 13 z chęcią
chciałoby wziąć jeszcze udział w tego typu działaniach w przyszłości.
Podsumowując przeprowadzoną analizę należy podkreślić, iż prowadzenie klubów integracji społecznej
przynosi pozytywne efekty nie tylko dla samych ich uczestników ale odgrywa także istotną rolę w życiu społecznym. Niewątpliwie zapobiega ale i zwalcza zjawisko wykluczenia społecznego. Stwarza takim osobom
możliwość czynnego udziału w życiu społeczeństwa, co jest podstawą ich reintegracji. Działalność takich
podmiotów powinna zatem być promowana w małych jak i większych społeczeństwach. Właściwa i pozytywna promocja działań klubów integracji społecznej zapobiegnie stygmatyzacji osób, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej, a wręcz przeciwnie wzmocni ich pozycję w życiu społecznym.
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