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Projekt 1.18Projekt 1.18
Projekt systemowy 1.18 jest realizowany w ramach Projekt systemowy 1.18 jest realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Programu Operacyjnego 

KapitaKapitałł Ludzki 2007Ludzki 2007--2013.2013.

NaleNależży do y do priorytetu Ipriorytetu I Zatrudnienie i Integracja spoZatrudnienie i Integracja społłeczna; eczna; 
dziadzia łłanie 1.2 anie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i Wsparcie systemowe instytucji pomocy i 

integracji spointegracji społłecznej. ecznej. 

Departamentem inicjujDepartamentem inicjuj ąącym cym projekt jest projekt jest Departament Departament 
Pomocy i Integracji SpoPomocy i Integracji Spo łłecznej (MPiPS)ecznej (MPiPS) , kt, któóry odbiera ry odbiera 

produkty projektu.produkty projektu.



Projekt 1.18Projekt 1.18
Projekt realizowany jest w partnerstwie Projekt realizowany jest w partnerstwie 11 organizacji 11 organizacji 

pozarzpozarz ąądowychdowych i Centrum Rozwoju Zasobi Centrum Rozwoju Zasobóów Ludzkich w Ludzkich –– lidera lidera 
partnerstwa.partnerstwa.

Zadania:

�Zadanie 1 – Zarządzanie projektem

�Zadanie 2 – Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i 
funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej – realizuje WRZOSWRZOS, 
FORUM i CENTRUMFORUM i CENTRUM

�Zadanie 3 - Wypracowanie innowacyjnego standardu środowiskowej pracy 
socjalnej/organizowania środowiska lokalnego – realizuje CAL i ISPCAL i ISP

�Zadanie 4 – Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – realizują
PFWB, TPBA, Caritas, Barka, Monar, Otwarte DrzwiPFWB, TPBA, Caritas, Barka, Monar, Otwarte Drzwi

�Zadanie 5 – Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i administracji w 
zakresie narzędzi informatycznych - realizuje CRZLCRZL

��Zadanie 6Zadanie 6 –– promocja projektupromocja projektu



Partnerzy Zadania 2Partnerzy Zadania 2
Zadanie 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów 
pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i 
integracji społecznej”. Partnerzy:

�Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – lider
�Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 
(WRZOS)
�Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy 
Społecznej „FORUM”
�Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich 
Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”



Cel Zadania 2Cel Zadania 2

RozwRozwóój systemu pomocy i integracji spoj systemu pomocy i integracji społłecznej, ecznej, 
poprzez opracowanie poprzez opracowanie 

i wdroi wdrożżenie, wybranych standardenie, wybranych standardóów usw usłług pomocy ug pomocy 
i integracji spoi integracji społłecznejecznej



Fazy Zadania 2Fazy Zadania 2



Produkty fazy Produkty fazy 
diagnozydiagnozy

1.Ogólnopolskie badania społeczne „Standardy usług w pomocy 
społecznej”

2.Ekspertyzy polskie i zagraniczne

3.Krajowy raport badawczy



Jakie standardy opracowano Jakie standardy opracowano 
w Zadaniu 2?w Zadaniu 2?

5 Standard5 Standard óów pracy w pracy 
socjalnej z:socjalnej z:

Osobami Osobami 
starszymistarszymi

Osobami Osobami 
niepeniepe łłnosprawnymi i nosprawnymi i 
ich rodzinamiich rodzinami

Rodzinami z dzieRodzinami z dzie ććmimi

Rodzinami doRodzinami do śświadczajwiadczaj ąącymi cymi 
przemocy w rodzinieprzemocy w rodzinie

Osobami pozostajOsobami pozostaj ąącymi cymi 
bez pracybez pracy



Jakie inne standardy Jakie inne standardy 
opracowano w Zadaniu opracowano w Zadaniu 

2?2?
Standard poradnictwa specjalistycznego dla osStandard poradnictwa specjalistycznego dla osóób z niepeb z niepełłnosprawnonosprawnośściciąą i ich i ich 
rodzin, z uwzglrodzin, z uwzglęędnieniem osdnieniem osóób z zaburzeniami psychicznymib z zaburzeniami psychicznymi

Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodziny zStandard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodziny z dziedzieććmimi

Standard interwencji kryzysowejStandard interwencji kryzysowej

Standard usStandard usłług opiekuug opiekuńńczych czych śświadczonych w miejscu zamieszkania, dla oswiadczonych w miejscu zamieszkania, dla osóób b 
starszychstarszych

Standard Klubu integracji spoStandard Klubu integracji społłecznej, ze szczegecznej, ze szczegóólnym uwzgllnym uwzglęędnieniem treningu dnieniem treningu 
pracypracy



Modele instytucjiModele instytucji

• Model realizacji usług o określonym 
standardzie w gminie (model ops)

• Model realizacji o określonym standardzie 
w powiecie (model pcpr)

• Model realizacji usług o określonym 
standardzie w miastach na prawach 
powiatu (model mops/mopr)

• Model Centrum Integracji Społecznej



Seminaria Seminaria 
specjalistycznespecjalistyczne

• 2-4 marca seminarium specjalistyczne 
„Standardy Usług”

• Seminarium specjalistyczne „Modele 
Instytucji”, marzec/ kwiecień



miejscowość

Koszalin    zachodniopom.
Standard specjalistycznego  poradnictwa 
rodzinnego dla rodzin z dziećmi

Standard poradnictwa specjalistycznego dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z 
zaburzeniami psychicznymi

Tuchola     kuj.-pom.
Standard specjalistycznego  poradnictwa 
rodzinnego dla rodzin z dziećmi

Standard poradnictwa specjalistycznego dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z 
zaburzeniami psychicznymi

Myślibórz   zachodniopom.
Standard specjalistycznego  poradnictwa 
rodzinnego dla rodzin z dziećmi

Standard poradnictwa specjalistycznego dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z 
zaburzeniami psychicznymi

Police      zachodniopom.

Standard poradnictwa specjalistycznego dla 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z 
uwzględnieniem osób z zaburzeniami 
psychicznymi 

Standard interwencji kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – model powiatu
realizowane standardy usług

Podmioty zakwalifikowane do fazy edukacyjno-szkoleniowej 



Zgierz           łódzk ie

Standard poradnictwa specjalistycznego dla 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z 
uwzględnieniem osób z zaburzeniami 
psychicznymi

 Standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej 
rodziną z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi

Jarosław   podkarpack ie

Standard poradnictwa specjalistycznego dla 
osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z 
uwzględnieniem osób z zaburzeniami 
psychicznymi

 Standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej 
rodziną z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi

Rezerwa

Sanok  podkarpack ie
Standard specjalistycznego  poradnictwa 
rodzinnego dla rodzin z dziećmi

 Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi



miejscowość

OPS Barlinek  
zachodniopom.

pomoc osobom starszym

MOPS Brzeziny   łódzk ie pomoc osobom pozostającym bez pracy

GOPS Drelów    lubelsk ie pomoc rodzinie z dziećmi

GOPS Sławoborze   
zachodniopom .

pomoc osobom niepełnosprawnym

OPS Skwierzyna    lubusk ie pomoc osobom starszym pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

GOPS Stoczek    
mazowieck ie

pomoc osobom pozostającym bez pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej  (mały) – model gminy
zakres tematyczny usług



miejscowość

MOPS Działdowo  war.-maz. pomoc rodzinie z dziećmi pomoc osobom starszym

MOPS Radomsko  łódzk . pomoc rodzinie z dziećmi

MGOPS Wieliczka  małopol. pomoc osobom starszym

zakres tematyczny usług

Ośrodek Pomocy Społecznej  ( średni) – model gminy



OPS Świętochłowice śląsk ie pomoc osobom starszym

MOPS Kołobrzeg zachodn. pomoc osobom pozostającym bez pracy

Rezerwa

OPS Wyszków  mazow. pomoc osobom pozostającym bez pracy



miejscowość

MOPS Częstochowa śląsk ie 
pomoc osobom dotkniętym przemocą w 
rodzinie

pomoc osobom starszym

PCPR Toruń kuj.-pom.
pomoc osobom dotkniętym przemocą w 
rodzinie

MOPS Kraków  małop. pomoc osobom niepełnosprawnym pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

MOPS Szczecin zachod.  pomoc osobom starszym

Ośrodek Pomocy Społecznej - du ży
zakres tematyczny usług



 MOPR Chełm  lubelsk . pomoc rodzinie z dziećmi

MOPS Gdańsk  pomorsk ie pomoc rodzinie z dziećmi

Rezerwa

PCPR Toruń  kuj.-pom. pomoc rodzinie z dziećmi



Wieprz   małopolskie

Sanok     podkarpackie

Chełm    lubelskie

Rezerwa

Wyszków    mazowieckie

Toruń          kuj.- pom.

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

Model CIS

Ośrodek Pomocy Społecznej  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 



Faza edukacyjnoFaza edukacyjno --szkoleniowa:szkoleniowa:
Szkolenia Szkolenia –– dla jops i dla jops i 

partnerstw lokalnych (w sumie partnerstw lokalnych (w sumie 
450 os.)450 os.)

Jak pracować
Standardem?  
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Jak wdrożyć rozwiązania 
organizacyjne w zakresie 
realizacji usług o 
określonym standardzie?/ 
Jak wdrożyć Model CIS? 

Adresaci: Adresaci:



SzkoleniaSzkolenia



SzkoleniaSzkolenia



Terminy szkoleTerminy szkole ńń

� Standard pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy –
21-22 marca 2012 r

� Standard Klubu integracji społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem treningu pracy –
26-27 marca 2012 r

� Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, z uwzględnieniem 
pakietu usług dla tej grupy klientów oraz narzędzi pracy socjalnej
4-5 kwietnia 2012 r

� Standard specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodziny z 
dziećmi
12-13 kwietnia 2012 r



Terminy szkoleTerminy szkole ńń

� Standard interwencji kryzysowej - 19-20 marca 2012 r

� Standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, z 
uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi 28-29 marca 2012r

� Standard poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością
i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi 
2-3 kwietnia 2012 r

� Standard pracy socjalnej z osobą starszą, z uwzględnieniem pakietu 
usług dla tej grupy klientów oraz narzędzi pracy socjalnej
16-17 kwietnia 2012 r

� Standard usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu 
zamieszkania
18-19 kwietnia 2012 r

� Standard pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie, z 
uwzględnieniem pakietu usług dla tej grupy klientów oraz narzędzi pracy 
socjalnej
23-24 kwietnia 2012 r



Druga tura szkoleDruga tura szkole ńń

�Standardy Usług, na które będzie 
największe zapotrzebowanie

�Modele Instytucji

Termin szkoleń: kwiecień – maj



II etap konkursuII etap konkursu
� Po szkoleniach instytucje przygotują bud żet oraz opis działa ń w 

ramach wdrażania wybranych Standardów Usług w oparciu o Model 
Instytucji lub w ramach wdrażania Modelu CIS

� Opisy działań wraz z budżetami zostaną poddane ocenie komisji 
ekspertów i na tej podstawie wyłonione zostaną jednostki do 
pilotażu Standardów Usług i Modeli Instytucji



PilotaPilota żż
Zakładane ramy czasowe pilotażu: 

czerwiec 2012 r – listopad 2013 r (18 miesięcy)

Wsparcie we wdra żaniu:
�Podręcznik instruktażowy „Standardy Usług”
�Podręcznik instruktażowy „Modele Instytucji”
�Wizyty studyjne do jednego z wybranych krajów:

�Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu wdrażania w 
instytucjach (w jops, CIS, ngo)
�Zespół doradców merytorycznych

� Francja � Anglia � Niemcy � Finlandia



PodrPodr ęęczniki instruktaczniki instrukta żżoweowe

Materiał dydaktyczny, którego celem jest ułatwienie 
wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji, będzie 
wykorzystywany także podczas szkoleń.

Zawartość:
�Metodyczne opracowania Standardów Usług i Modeli 
Instytucji
�Wskazówki praktyczne w zakresie wdrażania
�Ćwiczenia przygotowujące do wdrażania



Wizyty studyjneWizyty studyjne
Ramy czasowe: czerwiec – grudzień 2012r.

�W sumie odbędzie się 10 pięciodniowych wizyt studyjnych dla 
pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej 
i przedstawicieli administracji publicznej z regionów, w których 
wdrażany będzie pilotaż
�Każdorazowo w wizycie udział weźmie 10 osób
�Cele wizyt studyjnych:

o wymiana informacji i do świadcze ń w zakresie standardów usług i modeli 
instytucji

o stworzenie możliwości analizy i modyfikacji jako ści własnej pracy w oparciu o 
przykłady dobrych praktyk i zastosowane rozwiązania w krajach stosujących 
nowatorskie metody pracy 

o nawiązanie kontaktu z instytucjami i organizacjami w innych krajach



ZespZesp óółł doradcdoradc óów w 
merytorycznychmerytorycznych

Doradcy merytoryczni (w sumie 12 osób) będą:
� odpowiedzialni za monitoring efektywności, w tym 
skuteczności wdrażanych rozwiązań
�świadczyć usługi doradztwa w instytucjach objętych 
pilotażem 

Ewaluacja
�W sumie 4 osoby z WRZOS zajmujące się monitoringiem 
i ewaluację wdrażanych rozwiązań w instytucjach:
�Instytucje będą zaangażowane w monitoring i ewaluację



Podsumowanie Podsumowanie 
pilotapilota żżuu

W końcowej fazie pilotażu zorganizowane zostaną 3 dwudniowe spotkania 
dla pracowników instytucji wdrażających pilotaż i doradców merytorycznych. 
Celem spotkań będzie podsumowanie procesu wdra żania standardów oraz 
ewaluacja zastosowanych metodyk i modeli . 

W wyniku przeprowadzenia pilotażu opracowane zostaną 3 ekspertyzy
opisujące proces tworzenia, ustalania i wdrażania Standarów Usług i Modeli 
Instytucji dla każdej kategorii instytucji.

Po przeprowadzeniu pilotażu, w kolejnej fazie projektu przygotowane zostaną
wnioskiwnioski oraz opracowane rekomendacje prawne, organizacyjne i rekomendacje prawne, organizacyjne i 

metodologicznemetodologiczne w odniesieniu do co najmniej 5 Standard5 Standardóów Usw Usłługug. Na ich 
podstawie powstaną propozycje aktów prawnych.



Po wiPo więęcej informacji zapraszamy na strony cej informacji zapraszamy na strony 
www:www:

www.wrzos.org.pl
www.crzl.gov.pl

DziDzięękujkujęę za uwagza uwagęę!!

Alina KarczewskaAlina Karczewska


