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O projekcie 1.18 

Projekt systemowy 1.18 jest realizowany w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013. 

Należy do priorytetu I Zatrudnienie i 

Integracja społeczna; działanie 1.2 

Wspieranie systemowe instytucji pomocy i 

integracji społecznej.  

 



O projekcie 1.18 

Projekt realizowany jest w partnerstwie 11 

organizacji pozarządowych i Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich – lidera 

partnerstwa. 

 

Departamentem inicjującym projekt jest 

Departament Pomocy i Integracji Społecznej 

(MPiPS), który odbiera produkty projektu. 



O projekcie 1.18 
Zadanie 1 – Zarządzenie projektem 

Zadanie 2 – Działania w zakresie wdrażania standardów pracy 

socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej – 

realizuje WRZOS przy udziale FORUM i CENTRUM 

Zadanie 3 - Wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej 

pracy socjalnej/organizowania środowiska lokalnego – realizuje CAL i 

ISP 

Zadanie 4 – Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – realizują 

PFWB, TPBA, Caritas, Barka, Monar, Otwarte Drzwi 

Zadanie 5 – Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i administracji 

w zakresie narzędzi informatycznych realizuje CRZL 

Zadanie 6 – Promocja i upowszechnianie projektu realizuje CRZL przy 

współudziale wszystkich partnerów 

 



Zadanie 2 – cel 

 Celem zadania „Tworzenie i rozwijanie 

standardów usług pomocy i integracji 

społecznej”, jest:  
 

 Rozwój systemu pomocy i integracji społecznej 

poprzez opracowanie i wdrożenie wybranych 

standardów usług pomocy i integracji społecznej  

 



 Zadanie 2 – fazy realizacji 

• Diagnozy 

• Modelu 

• Edukacyjno-szkoleniowej 

• Pilotażu 

• Rekomendacji 

• Upowszechniania efektów 

  

 



 Zadanie 2 – faza modelu 

• Praca nad wzorcowymi Standardami Usług oraz 

Modelami Instytucji w ramach Zespołów Eksperckich: 

 

Standard Usług 

• Zespół ds. rodziny z dziećmi 

• Zespół ds. osób pozostających bez pracy  

• Zespół ds. osób starszych 

• Zespół ds. osób niepełnosprawnych  

• Zespół ds. przemocy w rodzinie 

 
Uzupełniająco: Zespół ds. narzędzi pracy socjalnej 

 

 



     Zadanie 2 – faza modelu 

 

Model Instytucji 

 

• Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym 
standardzie w gminie  

• Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym 
standardzie w powiecie  

• Zespół ds. modelu realizacji usług o określonym 
standardzie w miastach na prawach powiatu 

• Zespół ds. standardu CIS 

 

 



Faza pilotażu i edukacyjno-
szkoleniowa 

• Realizacja z udziałem jednostek 

organizacyjnych pomocy społecznej 

wyłonionych w drodze konkursu 

• Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju 

Zasobów Ludzkich - lider projektu  „Tworzenie i 

rozwijanie standardów usług pomocy  i integracji 

społecznej” 



Przedmiotem konkursu jest wyłonienie gmin, powiatów, 

partnerstw lokalnych (dodatkowo premiowane) do 

pilotażowego wdrożenia standardów usług  i modeli 

instytucji. 

 

Przetestowanie standardów i modeli pozwoli na 

wypracowanie ostatecznego kształtu standardów usług i 

modeli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz  

przygotowanie odpowiednich rozwiązań systemowych, 

programowych i legislacyjnych umożliwiających ich 

wdrożenie w całej Polsce. 

 

 

 

 

Faza pilotażu i edukacyjno -
szkoleniowa 



 

W konkursie mogą wziąć 

udział gminy, powiaty i 

partnerstwa lokalne z 

terenu całej Polski. 

 

 

 

 

Konkurs 



Konkurs 
 

Konkurs będzie dwuetapowy 

Etap I 

• bezpłatne wsparcie merytoryczne pozwalające na przygotowanie 

własnego projektu (dostosowanego do potrzeb lokalnych) wdrażania 

standardów usług oraz modeli instytucji: 

• szkolenia ze standardów usług oraz modeli instytucji 

(szkolenia: 3 dniowe, wyjazdowe), 

• spotkania z gminami, powiatami, instytucjami/partnerstwami 

lokalnymi 

• Projekty opracowane podczas I etapu zostaną poddane ocenie 

merytorycznej, co zadecyduje o wyborze maksymalnie 25 gmin, 

powiatów lub/i partnerstw lokalnych do przyznania 

dofinansowania.  

 

 

 



Konkurs 

Etap II 

• Wybrane gminy, powiaty i partnerstwa lokalne otrzymają 

środki finansowe na pilotażowe wdrożenie standardów 

usług i modeli instytucji, w ramach własnych projektów 

opracowanych podczas etapu I. 

• Przewidywana pula środków na ten cel.:  

   20,4 miliona złotych. 

 

Dodatkowe możliwości dla ośrodków realizujących pilotaż: 

-Wsparcie doradców merytorycznych 

-Udział w zagranicznych wizytach studyjnych 

 



Czas realizacji 

Ramy czasowe: 

– Etap I – działania edukacyjno-szkoleniowe to 

maksymalnie 6 miesięcy. 

– Etap II – pilotażowe wdrożenie – przewidziany 

okres to maksymalnie 18 miesięcy. 

 



Konkurs ogłoszony zostanie jeszcze w tym 

miesiącu. 

 

Po więcej informacji zapraszamy na strony www: 

 

www.wrzos.org.pl 

www.crzl.gov.pl 

 


