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1. Wprowadzenie 

 

1.1 Opis sposobu wypracowania LPIW 

 

Jednym z głównych zadań projektu było wypracowanie Lokalnego Programu 

Interdyscyplinarnego Współpracy Powiatu Kieleckiego (LPIW), który określał zasady działania 

instytucji pomocy, integracji społecznej i rynku pracy; wskazywał metody pracy z klientami  

w oparciu o dostępne zasoby instytucjonalne. LPIW wyznaczał standardy pracy i współpracy 

 z rodzinami na każdym poziomie realizacji projektu. Podstawą działania Powiatowego Zespołu 

Koordynującego Współpracę był opracowany „Regulamin realizacji pilotażowej części projektu 

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” 

przyjęty Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w dniu 

31.12.2013r. Spotkania Zespołu odbywały się co najmniej raz w miesiącu, w terminie pozwalającym 

na omówienie bieżących spraw, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Czas spotkania 

to minimum 5 godzin. Ponadto członkowie PZKW zobowiązani byli przeznaczyć co najmniej  

15 godz. miesięcznie na przygotowanie do spotkania. W okresie wypracowywania LPIW oraz jego 

aktualizacji występowała konieczność organizacji większej liczby spotkań, również w formie zebrań 

zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych punktów programu. 

Spotkania odbywały się w siedzibie Lidera, w Centrum dla Rodzin jak również w siedzibach 

instytucji współpracujących. Z comiesięcznych spotkań organizowanych w Centrum dla Rodzin 

sporządzany był protokół i lista obecności osób biorących udział w spotkaniu w danym dniu oraz 

wymiar czasowy spotkania. Uczestnikami spotkań byli również zaproszeni przez członków PZKW 

specjaliści (psycholog, radca prawny) oraz ekspert wyznaczony do współpracy przez Centrum 

Rozwoju Zasobów Ludzkich - osoby, które wspierały proces  powstawania i realizacji programów. 

Członkowie PZKW podejmowali decyzje kolegialne. Pierwsze spotkanie zespołów odbyło się  

23 grudnia 2013 roku. Na spotkaniu przedstawiono ogólne założenia projektu, cele programu oraz 

poruszano kwestie problemów występujących wśród rodzin wielodzietnych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia. Poruszano kwestie współpracy 

międzyinstytucjonalnej w sprawnym i efektywnym działaniu na rzecz rodzin. Ustalono zasady 

współpracy obu zespołów. Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę wypracowywał Lokalny 

Program Interdyscyplinarnej Współpracy na trzech pięciogodzinnych spotkaniach (jednym  

w styczniu i dwóch w lutym). Każdy z członków PZKW wypowiadał się na temat mocnych i słabych 

stron współpracy między jednostkami, analizowano poszczególne problemy oraz szukano rozwiązań 

możliwych do zastosowania. Przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej opisywali 

problemy swoich klientów, które głownie są wynikiem braku zatrudnienia oraz zgłaszali bariery 
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sygnalizowane przez osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w szukaniu pomocy  

w innych instytucjach. Pozostali członkowie PZKW przedstawili możliwości wsparcia dostępnego  

w swoich instytucjach oraz wskazali potencjalnych partnerów lokalnych w celu opracowania  

i wdrożenia nowych instrumentów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. 

Na spotkaniach analizowano dostępne zasoby oraz możliwości zbudowania na nich pożądanego 

systemu współpracy. Szukano nowych rozwiązań możliwych do sfinansowania ze środków 

publicznych, oraz innowacyjnych narzędzi możliwych do realizacji przy udziale środków Unii 

Europejskiej. Poszczególni członkowie PZKW przesyłali do koordynatora projektu swoje sugestie  

i zaproponowane rozwiązania według zaproponowanego spisu treści, które następnie przedstawione 

zostały do dyskusji na zorganizowanym spotkaniu. Po otrzymaniu i omówieniu przesłanych 

materiałów, zespołowi PZKW został przedstawiony gotowy projekt LPIW do zatwierdzenia  

i wniesienia uwag. Zaproponowano niewielkie zmiany, które zostały uwzględnione w programie. 

Wszyscy członkowie PZKW bez względu na płeć mieli możliwość zaprezentowania swojego 

stanowiska. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn przejawiała się również w sposobie 

podejmowania decyzji.  

W trakcie przygotowywania ostatecznej wersji programu zorganizowano spotkanie z ekspertem, 

które miało na celu przeanalizowanie założeń projektu w odniesieniu do powstającego dokumentu.  

Koordynator pilotażu opracował finalną wersję dokumentu i po zaakceptowaniu przez wszystkich 

członków PZKW przesłał dokument do oceny. Po otrzymaniu pozytywnej oceny eksperta dokument 

został przesłany do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. 

Aktualizacja LPIW na zakończenie realizacji pilotażu odbywała się w dwóch etapach. Pierwszy etap 

to analiza stopnia wypracowania wstępnych założeń określonych w dokumencie na spotkaniach 

zespołów PZKW i MGI w oparciu o działania skierowane do rodzin wielodzietnych i zaangażowanie 

instytucji współpracujących. Drugi etap to utworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych  

za aktualizację poszczególnych podpunktów programu i naniesienie zmian. Koordynator pilotażu 

monitorował prace zespołów, gromadził otrzymane informacje i przygotował końcową wersję 

dokumentu. W opracowaniu aktualizacji LPIW duże znaczenie miało  przygotowanie przez 

członków PZKW i koordynatora karty dobrych praktyk – będącej podsumowaniem  

i usystematyzowaniem dotychczasowej pracy zespołu. Źródłem informacji wykorzystanych podczas 

aktualizacji LPIW były również protokoły ze spotkań zespołu oraz raport z przeprowadzonego 

badania ankietowego wśród członków PZKW na początku i na koniec realizowanego pilotażu. 
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1.2  Określenie roli Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW)                            

w opracowaniu i wdrażaniu LPIW 

 

Próbą usystematyzowania współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie pomocy rodzinom 

wielodzietnym, wieloproblemowym, zagrożonym wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia 

było powołanie zespołu interdyscyplinarnego. Współpraca międzyinstytucjonalna miała przyczynić 

się do pomocy osobom potrzebującym w lepszym rozwiązywaniu ich problemów.  

Na terenie Powiatu Kieleckiego powstał Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę działający  

na podstawie wypracowanych zasad współpracy zawartych w Regulaminie.  

Do zadań Zespołu należało:  

1. Opracowanie i wdrożenie w 2 gminach Powiatu Kieleckiego (Masłów, Bieliny ) Lokalnego   

Programu Interdyscyplinarnej Współpracy (LPIW). 

2. Opiniowanie i zatwierdzanie rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy  

i integracji społecznej dla 10 rodzin wielodzietnych zrekrutowanych do projektu „Schematom 

STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” pochodzących  

z gmin Masłów i Bieliny. 

3. Ustalenie priorytetów postępowania i analiza potrzebnych zasobów. 

4. Opracowanie wspólnego „koszyka usług” dla rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, z którego mogły korzystać w ramach modułów ujętych w programie. 

5. Stałe filtrowanie decyzji MGI dotyczących realizacji „Rodzinnego programu aktywizacji 

zawodowej, pomocy i integracji społecznej”. 

 6. Określenie oczekiwanych efektów na poziomie zasobów, produktów i rezultatów oraz stały 

monitoring (raz na miesiąc) związany z wypracowaniem wskaźników spodziewanych efektów. 

7. Skoordynowanie działań instytucji współpracujących przy realizowanym pilotażu zmierzających 

do osiągnięcia celu tj. usamodzielnienia osób w tym rodzin wielodzietnych. 

8. Dokonanie okresowej kontroli w rodzinach i ostatecznej ewaluacji – raport wspólnie z MGI. 

9. Konsultacje z ekspertami w zakresie opracowania LPIW i kontaktów rodzinnych. 

Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę angażował się również w bezpośredni kontakt  

z beneficjentami projektu. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej w Bielinach i Masłowie 

przeprowadziły rekrutację rodzin do projektu. Zorganizowano dwa spotkania na terenie gmin w celu 

przedstawienia głównych założeń pilotażu, poznania sytuacji rodzin i określenia oczekiwań 

beneficjentów w zakresie spodziewanych efektów i rezultatów. W spotkaniach tych uczestniczyli 

członkowie PZKW i MGI. Innym przejawem bezpośredniej współpracy z beneficjentami była 

organizacja działań integracyjnych, w których uczestniczyli członkowie PZKW. Zorganizowano 

wspólne wyjazdy studyjne (bezkosztowo - w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej), spotkania 

w gminach w celu przedstawienia oferty Powiatowego Urzędu Pracy, Festyn rodzinny, Wigilię. 
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Dzięki takim działaniom zespół mógł bliżej poznać sytuację rodzin, analizować poszczególne 

sytuacje w oparciu o własne obserwacje, nie tylko na podstawie informacji uzyskanych  

od opiekunów rodzin. Taka forma współpracy dawała również możliwość bezpośredniego 

zachęcania i angażowania rodzin w działalność pro społeczną, jak również promowania 

uczestnictwa beneficjentów w innych spotkaniach informacyjno-promocyjnych np. 

Świętokrzyskie Dni Profilaktyki, Ogólnopolski Tydzień Kariery itp. 

 

1.3 Przesłanki wyboru instytucji tworzących PZKW 

 

 Pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym jest skuteczniejsza jeżeli 

angażowane są w nią różne instytucje i partnerzy społeczni. Na terenie powiatu kieleckiego działa 

wiele instytucji odpowiedzialnych za pomoc rodzinom, dzieciom potrzebującym wsparcia.  

Wybór odpowiednich członków zespołu był niezwykle istotny, ponieważ zadaniem tych osób było 

stworzenie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy z perspektywy efektywności, 

koncepcji empowermentu w oparciu o zasoby powiatu. W początkowym etapie realizacji pilotażu 

(podczas naboru wniosków)  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach rozpoczęło 

współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Masłowie 

oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielinach. Wybór tych jednostek wynikał  

z zaplanowanego zasięgu terytorialnego realizowanego pilotażu – zaplanowano objęcie wsparciem 

rodzin z dwóch gmin powiatu kieleckiego: gminy Masłów i gminy Bieliny. Zawężenie terenu 

rekrutacji do dwóch różniących się znacznie od siebie gmin miało na celu porównanie efektywności 

zastosowanych narzędzi wsparcia na terenach o odmiennych zasobach i z różnym wskaźnikiem 

ubóstwa. Wybierając kolejnych partnerów kierowaliśmy się przebiegiem dotychczasowej 

współpracy, jak również kładliśmy nacisk na różnorodność jednostek oraz zakres i jakość 

oferowanych usług. Na terenie powiatu kieleckiego powołano 10- osobowy Zespół, w skład którego 

weszli przedstawiciele pomocy społecznej, instytucji rynku pracy i integracji społecznej, 

przedstawiciele samorządu, przedstawiciele edukacji, systemu sprawiedliwości, przedstawiciele 

rodzin wielodzietnych z terenu powiatu oraz liderzy lokalni, w tym przedstawiciele Kościoła. 

  

 Skład PZKW: 

1. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach - Dyrektor, Pani Anna 

Bielna, 

2. Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowie - Kierownik, Pani Monika 

Dolezińska, 

3. Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielinach - Kierownik, Pani 

Małgorzata Sarnecka, 
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4. Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach - Kierownik Referatu Poradnictwa 

Zawodowego PUP, Pan Marcin Świercz, 

5. Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Kielcach - Naczelnik Wydziału Prewencji,  

Pani Aneta Litwin, 

6. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Kielcach - Wizytator, Pani Katarzyna Malicka – Pędzik, 

7. Przedstawiciel Urzędu Gminy w Masłowie - Zastępca Wójta, Pani Jadwiga Duda (w grudniu 

2014 roku nastąpiła zmiana reprezentanta, rozpoczęliśmy współpracę z Panią Joanną Radek - 

Kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich oraz USC), 

8. Przedstawiciel Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wójtostwie- Wychowawca, Prezes 

Fundacji „Przystanek Dziecko”, Pan Robert Woźniak, 

9. Przedstawiciel Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”- Prezes, Ks. Andrzej Drapała, 

10. Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Kielcach - Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, 

Pani Halina Kołodziejczyk. 

Zespół został oficjalnie powołany Zarządzeniem Nr 31/14 Starosty Kieleckiego w sprawie 

powołania na terenie Powiatu Kieleckiego Powiatowego Zespołu Koordynującego 

Współpracę w ramach realizacji pilotażu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji 

pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” w dniu 10.03.2014r. 

 

Instytucja Uzasadnienie Przedstawiciel 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 w Kielcach 

Znajomość zadań z zakresu pomocy 

społecznej, organizowania systemu pieczy 

zastępczej, przeciwdziałania przemocy, 

pomocy osobom niepełnosprawnym. 

Wsparcie w zakresie ochrony zdrowia. 

Realizacja projektów systemowych  

i projektów partnerskich. 

Dyrektor,  

Pani Anna Bielna 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Masłowie 

Wsparcie w zakresie realizacji zadań: 

-pomocy społecznej,  

-świadczeń rodzinnych,  

-funduszu alimentacyjnego, 

-przemocy w rodzinie, 

-pracy socjalnej. 

Doświadczenie w zakresie podejmowania 

działań na rzecz rodziny i współpracy 

instytucjonalnej. Realizacja projektów 

systemowych i konkursowych. 

Kierownik, 

 Pani Monika Dolezińska 

 

Gminny  Ośrodek 

Pomocy Społecznej  

w Bielinach 

Wsparcie w zakresie realizacji zadań: 

-pomocy społecznej,  

-świadczeń rodzinnych,  

-funduszu alimentacyjnego, 

-przemocy w rodzinie, 

-pracy socjalnej. 

Doświadczenie w zakresie podejmowania 

działań na rzecz rodziny i współpracy 

Kierownik,  

Pani Małgorzata Sarnecka 
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instytucjonalnej. 

Realizacja projektów systemowych  

i konkursowych, w tym projekty partnerskie. 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Kielcach 

Wsparcie w zakresie aktywnego 

poszukiwania pracy. 

Kierownik Referatu Poradnictwa 

Zawodowego PUP,  

Pan Marcin Świercz 

Komenda  Miejska 

Policji w Kielcach 

Wsparcie w zakresie edukacji dot. 

problematyki prawnej, poruszania się  

w obszarze prewencji kryminalnej, 

współpracy między instytucjami. 

Naczelnik Wydziału Prewencji, 

Pani Aneta Litwin 

Kuratorium Oświaty 

 w Kielcach 

Wsparcie w zakresie rozwiązywania 

problemów edukacyjnych dla rodzin. 

Wizytator,  

Pani Katarzyna Malicka -Pędzik 

Urząd  Gminy  

w Masłowie 

Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych  

(w wypełnieniu dokumentów składanych do 

urzędów), doradztwo w zakresie poruszania 

się po urzędach administracji publicznej, 

doradztwo w zakresie ochrony zdrowia 

(zawód podstawowy to mgr pielęgniarstwa, 

specjalista w zakresie opieki 

długoterminowej), wsparcie w 

rozwiązywaniu problemów rodzinnych. 

 

Zastępca Wójta,  

Pani Jadwiga Duda 

Urząd  Gminy  

w Masłowie – zmiana od 

01.12.2014r. 

Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych  

(w wypełnieniu dokumentów składanych do 

urzędów), doradztwo w zakresie poruszania 

się po urzędach administracji publicznej. 

Kierownikiem Referatu 

Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich oraz USC 

Pani Joanna Radek 

Placówka  Opiekuńczo- 

Wychowawcza 

 w Wójtostwie 

Wsparcie w zakresie wiedzy nt. 

prawidłowego funkcjonowania  rodziny 

wielodzietnej. 

Wychowawca w placówce 

opiekuńczo- wychowawczej, 

Prezes Fundacji „Przystanek 

Dziecko”, 

 Pan Robert Woźniak 

Stowarzyszenie 

„Nadzieja Rodzinie” 

Wsparcie w zakresie inicjowania 

nowatorskich rozwiązań w różnych 

dziedzinach życia społecznego, 

 a w szczególności ochrony życia 

rodzinnego, profilaktyki społecznej, pomocy 

osobom bezrobotnym ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym, zapobiegania 

patologiom społecznym oraz pomocy 

osobom niepełnosprawnym. 

Prezes,  

Ks. Andrzej Drapała 

Przedstawiciel Starostwa 

Powiatowego w Kielcach 

Wsparcie w zakresie rozwiązywania 

problemów edukacyjnych dla rodzin. 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2  

 w Chęcinach,  

Pani Halina Kołodziejczyk. 
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Zespół pracował w niezmiennym składzie praktycznie przez cały okres trwania pilotażu.  

W grudniu 2014 roku nastąpiła zmiana przedstawiciela Urzędu Gminy w Masłowie. Zmiana 

spowodowana była odejściem z pracy osoby reprezentującej Urząd. W związku  

z powyższym wyznaczono nowego pracownika do współpracy. 

 

1.4 Związki pomiędzy PZKW i MGI 

 

Zespoły: PZKW i MGI to dwie grupy współpracujące ze sobą w zakresie wypracowania 

dwóch dokumentów: Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy oraz Rodzinnego 

programu aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej. Powołane zostały w odpowiedzi 

na cel główny pilotażu, tj. wypracowanie skoordynowanego systemu współpracy instytucji pomocy  

i integracji społecznej oraz instytucji rynku pracy zapewniającego nową jakość i efektywność 

wsparcia wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia,  

lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń 

pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji  

i integracji społecznej.  

O ile PZKW był zespołem o charakterze koncepcyjno-organizacyjnym, o tyle Mobilna 

Grupa Interdyscyplinarna to zespół bezpośredniego oddziaływania na rodzinę. Kluczową rolą PZKW 

było inicjowanie optymalnych warunków współpracy zarówno wśród instytucji uczestniczących  

w pilotażu oraz innych partnerów lokalnych działających w obszarze wsparcia dla wytypowanych 

rodzin. Ponadto Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę, zgodnie z założeniami, filtrował 

decyzje MGI, służył wsparciem i doświadczeniem oraz włączał się w bezpośrednie działania 

związane z pracą z rodzinami – zwłaszcza, jeśli dane zadanie leżało w kompetencji instytucji, które 

reprezentowały osoby z PZKW.  

Zaangażowanie obu zespołów w pracę z rodzinami wielodzietnymi i wieloproblemowymi 

pozwoliło na zdiagnozowanie występujących potrzeb i problemów oraz szukanie konstruktywnych 

sposobów ich zaspokojenia i rozwiązywania. Stworzyło to szansę na podejmowanie działań w miarę 

możliwości skutecznych, kompleksowych i optymalnych.  Ważnym elementem współpracy obu 

zespołów był monitoring realizacji celów i osiąganych rezultatów oraz stopnia wypracowania 

kontraktów pracy z rodziną. Zaangażowanie PZKW i MGI w pomoc rodzinom na poziomie 

pojawiających się problemów, umożliwiło wspólne szukanie rozwiązań i zmierzanie do osiągnięcia 

założonych celów i rezultatów. 

W początkowym etapie pilotażu związki między MGI i PZKW były formalne i oparte 

głównie na wymianie informacji na temat kompetencji poszczególnych członków obu zespołów oraz 

form wsparcia i pomocy rodzinom jakie mogą udzielić lub udzielają oni sami lub instytucje, które 

reprezentują. W momencie kiedy pojawiły się pierwsze działania pilotażu wymagające ściślejszej 
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współpracy obu zespołów (związane m.in. z rekrutacją rodzin, a następnie koniecznością dokonania 

rzetelnej diagnozy potrzeb i problemów wytypowanych już rodzin), wówczas podjęto decyzję  

o tworzeniu zespołów zadaniowych, w skład których wchodziło zarówno kilku członków MGI, jak  

i PZKW, posiadających odpowiednie predyspozycje i zasoby do wykonania konkretnych zadań. 

Dzięki temu kontakty między członkami MGI i PZKW stawały się coraz bardziej partnerskie,  

a przez to także współpraca osiągała lepsze efekty. Na jednym ze wspólnych spotkań obu zespołów 

powstała również inicjatywa, aby członkowie MGI i PZKW wymienili się ze sobą bezpośrednimi 

numerami telefonów.  

W efekcie tego, kontakty między osobami z obu zespołów stały się częstsze i mniej 

formalne, a ponadto zaczęły służyć nie tylko wymianie istotnych informacji, ale również szukaniu 

wspólnie rozwiązań konkretnych problemów, życzliwym udzielaniu sobie nawzajem pomocy – 

związanej zarówno z pracą z rodzinami biorącymi udział w pilotażu, ale także w sprawach 

dotyczących innych klientów instytucji, którą osoby te reprezentują. W ten sposób tymczasowa 

współpraca obu zespołów w ramach pilotażu stworzyła możliwość stałej współpracy na przyszłość.  

 

2. Diagnoza stanu zastanego 

 

Województwo świętokrzyskie zajmuje powierzchnię 11 710,50 km², tworzy je 13 powiatów 

oraz jedno miasto na prawach powiatu; 102 gminy, w tym: 5 miejskich, 26 miejsko-wiejskich i 71 

wiejskich. W granicach województwa w 2013 roku zamieszkiwało 1 273 411 osób. Najbardziej 

zaludnionymi powiatami w województwie świętokrzyskim są: kielecki, ostrowiecki, starachowicki 

oraz miasto Kielce. Szczegółowy wykaz liczby ludności w podziale na powiaty prezentuje Mapa 1. 

W 2013 roku na terenie województwa świętokrzyskiego zamieszkiwało więcej kobiet niż 

mężczyzn – liczba kobiet ukształtowała się na poziomie 653 415 osób, zaś mężczyzn na poziomie  

619 996 osób. Analizując dane dotyczące struktury wiekowej mieszkańców, widać, iż liczba 

mężczyzn w wieku przedprodukcyjnym oraz wieku produkcyjnym jest wyższa niż liczba kobiet  

w tych samych przedziałach, natomiast znacznie niższa w wieku emerytalnym. Zarówno liczba 

kobiet jak i mężczyzn utrzymuje tendencję spadkową w odniesieniu do lat ubiegłych. Liczba 

ludności województwa w odniesieniu do roku 2012 zmalała nieznacznie, bo o ok 1 %, w latach 

kolejnych prognozowany jest również systematyczny spadek liczby mieszkańców regionu 

świętokrzyskiego. 

Powiat kielecki zamieszkuje wg. stanu na 31.12.2013r. – 207 588 osób w tym 103 627  kobiet,  

103 961 mężczyzn. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba mieszkańców powiatu nieznacznie 

wzrosła o ok. 1% (53 osoby). 

Mapa 1. Liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego wg powiatów. 
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Źródło: Opracowanie na  podstawie OZPS- 2013r. 

 

Powiat kielecki położony jest w południowo-centralnej Polsce. Zajmuje powierzchnię  

2 245 km². Siedzibą władz powiatu jest miasto Kielce, które nie jest częścią powiatu lecz stanowi 

osobny powiat. W skład powiatu kieleckiego wchodzi dziewiętnaście gmin w tym: cztery gminy 

miejsko – wiejskie (Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce) i piętnaście wiejskich (Bieliny, 

Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, 

Pierzchnica, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk). 
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Mapa 2. Powiat kielecki 

 

 

System pomocy społecznej tworzą wszelkie instytucje samorządowe (nie tylko gminne)  

i rządowe oraz organizacje pozarządowe i kościelne, a także inne osoby prawne zaangażowane  

w działania mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, których nie są one w stanie pokonać samodzielnie. Podmioty tworzące system dysponują 

różnym zakresem autonomii i kompetencji. W ramach wzajemnych relacji działania jednego z nich 

wpływają na działania pozostałych. 

Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom, rodzinom przezwyciężenia 

trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie 

powstawaniu tych sytuacji.  

Dane o osobach korzystających z pomocy i wsparcia. 

Na terenie powiatu kieleckiego funkcjonuje 19 ośrodków pomocy społecznej, w tym 4 

ośrodki miejsko-gminne (w Bodzentynie, Chęcinach, Chmielniku i Daleszycach) i 15 gminnych 

ośrodków pomocy społecznej  (w Bielinach, Górnie, Łagowie, Łopusznie, Masłowie, Miedzianej 

Górze, Mniowie, Morawicy, Nowej Słupi, Piekoszowie, Pierzchnicy, Rakowie, Sitkówce-Nowinach, 

Strawczynie i Zagnańsku).  

Z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego za 2013r. (przyjętej 

Uchwałą Nr XLIV/777/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r.  

w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej) wynika, że w 2013r. największą liczbę 

rodzin, którym przyznano świadczenia rodzinne odnotowano w powiecie kieleckim – 21 799. 

Wynika to m.in. z faktu, że jest to powiat o największej liczbie mieszkańców w województwie 

świętokrzyskim (207 588 mieszkańców). 
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Bezrobocie 

W roku 2012 w powiecie kieleckim zanotowano 46 539 osób pracujących, co stanowi 9,5% 

ogółu zatrudnionych w województwie świętokrzyskim oraz 22,47% wszystkich mieszkańców 

powiatu kieleckiego. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost zatrudnienia o ok.1,3%. 

(w roku 2011 zatrudnionych było 46.089 osób). Większość wśród zatrudnionych stanowiły kobiety 

(23.640 osób). W roku 2012 w powiecie kieleckim bez pracy pozostawało 14.240 osób, co stanowi 

ok. 7% wszystkich mieszkańców oraz 10,62% ogółu osób w wieku produkcyjnym. Dane 

uwzględniają jednak wyłącznie osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,  

co jednocześnie może oznaczać, że faktyczne bezrobocie może być wyższe, gdyż statystyki nie 

obejmują osób pozostających bez pracy i nie zarejestrowanych. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP oraz 

wskaźnik procentowy rejestrowanego bezrobocia. 

Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Kielcach w latach 2009-2014 

Rok  Bezrobotni 

zarejestrowani 

Stopa bezrobocia 

rejestrowanego w % 

2009 13.612 19,1 

2010 13.261 18,8 

2011 13.214 18,4 

2012 14.240 19,7 

2013 15 107 20,6 

2014 12 059 16,90 

  Opracowanie własne na podstawie sprawozdań PUP Kielce „Bezrobotni w podziale na 

gminy” za lata 2009-2014 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że największą liczbę osób bezrobotnych  

w powiecie kieleckim odnotowano w 2013r., w latach 2010-2012 była tendencja malejąca, jak 

również w 2014r. zauważamy tendencję malejącą o około 24% w stosunku do 2013r., przy czym 

stopa bezrobocia zmniejszyła się o 3,7%. 

Z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2013r. z województwa świętokrzyskiego wynika,  

że na przestrzeni lat 2011-2013 obserwuje się wzrost liczby bezrobotnych ogółem, co przy stale 

zmniejszającej się liczbie ludności, może świadczyć o mało korzystnej sytuacji na rynku pracy  

w województwie świętokrzyskim. Systematycznie zwiększa się także liczba osób długotrwale 

bezrobotnych – na koniec grudnia 2013 roku ich liczba wzrosła o ponad 8 % w odniesieniu  

do grudnia 2012 roku. W odniesieniu do roku 2012, w 2013 roku o ponad 20 %, zmalała natomiast 

liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku. 
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Ubóstwo 

Kolejnym problemem zaliczanym do ważnych kwestii polityki społecznej jest ubóstwo.  

W Polsce działania zapobiegające ubóstwu oraz minimalizacja tego zjawiska należą głównie  

do zadań organizacji i instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.  

Powiat kielecki, pomimo pozytywnej sytuacji demograficznej oraz prognoz na kolejne lata, 

znajduje się w obszarze najbardziej zagrożonym ubóstwem. Według danych GUS województwo 

świętokrzyskie, znajduje się w grupie województw o najwyższych wskaźnikach zagrożenia 

ubóstwem relatywnym, ustawowym i skrajnym (razem z województwem warmińsko-mazurskim  

i podlaskim). Niepokojące wskaźniki dla całego województwa mogą przekładać się również  

na wzrost poziomu ubóstwa w powiecie kieleckim. Świadczą o tym również dane o osobach 

korzystających ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej, z których wynika, że od kilku lat 

zaznacza się tendencja wzrostowa dotycząca osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.  

Najbardziej zagrożonymi ubóstwem grupami społecznymi są rodziny wielodzietne  

i osoby bezrobotne, głównie ze względu na dysponowanie niskimi dochodami, a tym samym będące  

w grupie osób najczęściej korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wskaźnik deprywacji 

lokalnej, czyli iloraz liczby osób w rodzinach otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej 

przypadającej na każde 1000 mieszkańców, w powiecie kieleckim w roku 2012 wynosił 150,48 i był 

prawie dwa razy wyższy niż w mieście Kielce. Wśród gmin powiatu kieleckiego najwyższy 

wskaźnik deprywacji występuje w gminach Chmielnik, Raków, Bieliny, Pierzchnica, a najniższy  

w gminach Miedziana Góra, Masłów i Zagnańsk. 

Z  analizy Zasobów Oceny Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego wynika, 

że na przestrzeni lat 2011-2013 obserwujemy wzrost liczby osób, liczby rodzin oraz osób  

w rodzinach, którym udzielono pomocy i wsparcia. Wzrost liczby osób, którym udzielono 

pomocy i wsparcia w 2013 roku w stosunku do 2011 r. wyniósł niespełna 6%. Natomiast wzrost 

liczby rodzin w roku 2011 do roku 2013 wyniósł niespełna 12%. Blisko połowę osób, którym 

udzielono pomocy i wsparcia stanowiły osoby długotrwale korzystające z pomocy społecznej. 

Ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie z województwa 

świętokrzyskiego w swych prognozach dotyczących liczby osób korzystających z pomocy  

i wsparcia zakładają dalszy wzrost liczby rodzin oraz osób w rodzinach korzystających  

z pomocy i wsparcia. 
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Mapa 3. Liczba osób którym udzielono pomocy i wsparcia w 2013 r. wg. powiatów z terenu 

województwa świętokrzyskiego  

 

 

Źródło: Opracowanie  na podstawie OZPS 

 

Powyższa mapa prezentuje przestrzenne zróżnicowanie liczby osób, którym udzielono pomocy  

i wsparcia bez względu na rodzaj, formę, liczbę świadczeń i źródło finansowania – uwzględniając 

zarówno pomoc, która udzielona jest w formie decyzji administracyjnej, bez decyzji oraz pomoc, 

która jest udzielana bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego a także praca 

socjalna. W 2013r. w powiecie kieleckim udzielono pomocy i wsparcia 20 080 osobom. 

Rodziny wielodzietne stanowią grupę najbardziej zagrożoną ubóstwem skrajnym.  

W 2012 r. poniżej minimum egzystencji żyła niemal co dziesiąta osoba w gospodarstwach 

małżeństw z 3 dzieci oraz około 27% osób w gospodarstwach małżeństw z 4 i większą liczbą dzieci. 

Osoby tworzące rodziny niepełne były we względnie lepszej sytuacji. Wskaźnik zagrożenia 

ubóstwem skrajnym dla rodzin niepełnych wyniósł ok. 8%. Sytuacja rodzin niepełnych jest 

zróżnicowana i w przypadku samotnych rodziców z większą liczbą dzieci poziom zagrożenia 

ubóstwem jest wyższy. W powiecie kieleckim indeks rodzin wielodzietnych w roku 2012 stanowił 

23,4% ogółu wszystkich rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i był niższy od 

średniej wojewódzkiej, która kształtowała się na poziomie 26,7%. Podobnie kształtuje się wskaźnik 
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rodzin niepełnych, który wynosił w roku 2012 dla powiatu kieleckiego 10,1% ogółu osób 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i również był niższy od średniej województwa, 

która wynosiła 12,5%. 

Jednym z najbardziej istotnych czynników niematerialnych generujących ubóstwo jest 

bezrobocie. W 2012 r. wśród gospodarstw domowych, w skład których wchodziła przynajmniej 

jedna osoba bezrobotna stopa ubóstwa skrajnego wynosiła ok. 13%, podczas gdy wśród 

gospodarstw, w których nie było osób bezrobotnych – ok. 5%. Większa liczba osób bezrobotnych  

w gospodarstwie domowym znacząco zwiększa ryzyko ubóstwa skrajnego. W gospodarstwach 

domowych, w których bezrobotne były przynajmniej dwie osoby stopa ubóstwa skrajnego wynosiła 

ok. 33%. W powiecie kieleckim w roku 2012 stopa bezrobocia wyniosła 19,6%  i była wyższa  

od średniej krajowej o 6,2%. Duży wpływ na poziom ubóstwa ma również długotrwałe bezrobocie. 

W powiecie kieleckim wskaźnik bezrobocia długotrwałego wyniósł 29,3% i był niższy od średniej 

krajowej o 6,1 % oraz od średniej wojewódzkiej o 7,5%.  

Zasięg ubóstwa jest wyraźnie zróżnicowany również w zależności od grupy społeczno-

ekonomicznej, określanej na podstawie przeważającego źródła dochodów. W najtrudniejszej sytuacji 

znajdowały się osoby żyjące w gospodarstwach domowych utrzymujących się z tzw. innych 

niezarobkowych źródeł (ok. 23%), w tym przede wszystkim gospodarstwa, których podstawę 

utrzymania stanowiły świadczenia społeczne inne niż renty i emerytury. Bardziej niż przeciętnie 

narażeni na ubóstwo byli członkowie gospodarstw utrzymujących się głównie z rent oraz 

gospodarstw domowych rolników. Ubożeniu społeczeństwa sprzyja także wykonywanie nisko 

płatnej pracy. Dotyczy to głównie osób o niskim poziomie wykształcenia, pracujących  

na stanowiskach robotniczych. W gospodarstwach, których główne źródło dochodów pochodziło  

z pracy najemnej na stanowisku robotniczym, stopa ubóstwa skrajnego kształtowała się na poziomie 

ok. 10% (wobec ok. 2% wśród gospodarstw utrzymujących się głownie z pracy najemnej  

na stanowiskach nierobotniczych). W najmniejszym stopniu zagrożone ubóstwem skrajnym były 

osoby z gospodarstw domowych utrzymujących się z pracy na własny rachunek (ok. 3%). 

Kolejny monetarny czynnik determinujący poziom ubóstwa to dochody i wydatki budżetów 

samorządów gminnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dochody budżetów gmin i miast na 

prawach powiatu, na jednego mieszkańca w skali kraju w 2012 r., wynoszące 3624,21 zł były 

wyższe od średniego dochodu w naszym województwie, wynoszącego 3019,28 zł o ponad 20%. 

Dochody budżetów jst na 1 mieszkańca powiatu kieleckiego w roku 2011 wynosiły 3142,00 zł,  

a w 2012 roku 3066,98 zł (dynamika 2011/2012 to 97,6%). Jedynie w 6 powiatach województwa 

świętokrzyskiego dochód na jednego mieszkańca nie posiadał tendencji rosnącej. 

Istotnym niemonetarnym wskaźnikiem poziomu zagrożenia ubóstwem jest wskaźnik 

deprywacji lokalnej czyli iloraz liczby osób w rodzinach otrzymujących świadczenia z pomocy 

społecznej przypadającej na każde 1000 mieszkańców. W mieście Kielce, w 2012 roku, wskaźnik 

deprywacji lokalnej wyniósł 80,16 i jest to najniższa wartość w województwie. W powiecie 
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kieleckim analizowany wskaźnik kształtuje się na poziomie 150,48. Gmina Masłów jest jedną  

z gmin w powiecie kieleckim, w których odnotowano najniższy poziom deprywacji lokalnej (95,88), 

natomiast Gmina Bieliny jest gminą o bardzo wysokim wskaźniku deprywacji – 212,88. 

Następnym istotnym wskaźnikiem określającym zarówno poziom zagrożenia ubóstwem jak  

i jednocześnie charakteryzującym strukturę osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej jest indeks długotrwale korzystających z pomocy społecznej wyrażający iloraz liczby 

osób, które w ciągu ostatnich trzech lat były zarejestrowane w systemie świadczeń pomocy 

społecznej przez co najmniej 18 m-cy i ogólnej liczbie świadczeniobiorców. W 2012 roku  

w powiecie kieleckim wynosił on 53%. Równie istotny jest indeks wyrażający ilość liczby osób  

w rodzinach wielodzietnych, korzystających z pomocy społecznej i liczby osób w rodzinach 

świadczeniobiorców. Indeks ten dla powiatu kieleckiego kształtuje się na poziomie 23,4% (indeks 

dla całego województwa wynosi 26,7%). 

 W czterostopniowej skali poziomu zagrożenia ubóstwem obejmującej wszystkie czynniki 

mające wpływ na to zjawisko, powiat kielecki znajduje się w grupie o najwyższym, bardzo wysokim 

stopniu zagrożenia ubóstwem. Jedynie dwa powiaty województwa świętokrzyskiego – Miasto Kielce  

i powiat staszowski  odnotowały średni poziom zagrożenia ubóstwem, a tym samym średnia dla 

całego województwa świętokrzyskiego jest bardzo wysoka, co może skutkować w przyszłości 

niepokojącymi zjawiskami demograficznymi. Przyczynami tego zjawiska od lat są: niski stopień 

urbanizacji, wysoka stopa bezrobocia, przeciętny dochód na jednego mieszkańca poniżej średniej 

krajowej, znaczący odsetek osób pracujących w rolnictwie, brak możliwości zatrudnienia. 

Zasadniczym elementem w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym powinny być 

skoordynowane działania interdyscyplinarne wielu służb a szczególności systematyczna  

i profesjonalna praca socjalna z osobami wykluczonymi. W chwili obecnej działania pracowników 

socjalnych często redukują się do przyznawania zasiłków oraz biurokratycznej sprawozdawczości, 

skutkuje to tym, iż tak skonstruowany system może w wielu przypadkach jedynie łagodzić ubóstwo  

i wykluczenie, a nie pozwala na jego przezwyciężenie.  

Jednym z kluczowych wyzwań dla polityki społecznej jest ukierunkowanie jej w kierunku modelu 

aktywizacyjnego. Zmiany te są dokonywane chociażby poprzez reformę instytucji rynku pracy,  

a także planowaną zmiana ustawy o pomocy społecznej, której założenia są szeroko konsultowane. 

Istnieje pilna potrzeba tworzenie warunków dla rozwoju i wsparcia rodziny. W tym zakresie należy 

poszerzanie oferty opieki na dzieckiem poprzez tworzenie: żłobków, oddziałów żłobkowych, klubów 

dziecięcych, zatrudnianie dziennych opiekunów, szczególnie w tych powiatach województwa,  

w których obserwujemy brak tego typu instytucji.  

W związku z procesem „starzenia się” społeczeństwa koniecznym jest rozwój takich form pomocy 

jak: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, podnoszenie standardów domów pomocy 

społecznej, rozwój form opieki stacjonarnej, promowanie i rozwijanie działalności klubów seniora, 
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uniwersytetów III wieku oraz wspieranie działalności organizacji pozarządowych w obszarze 

wsparcia seniorów. 

 

2.1 Diagnoza poziomu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji 

społecznej (IPiIS) i instytucjami rynku pracy (IRP) 

 

Obszarem, który najczęściej wskazywany jest jako rodzaj współpracy, jest wymiana 

informacji pomiędzy instytucjami. Wzajemne informowanie się może dotyczyć różnych kwestii:  

są to informacje na temat konkretnych klientów, ich losów i potrzeb oraz zakresu uzyskanego 

wsparcia w poszczególnych instytucjach, informacje na temat aktualnej oferty szkoleniowej,  

ale również wymiana doświadczeń na temat efektywności działań interwencyjnych czy planów 

szkoleniowo doradczych. Znaczącą barierą w skutecznej pracy z klientem był brak zintegrowanej  

i dostępnej wszystkim instytucjom bazy danych klientów korzystających z usług aktywizacji 

zawodowej i pomocy społecznej. Przed początkiem realizacji pilotażu projektu wymiana informacji 

na temat klientów ograniczała się niejednokrotnie do wystawiania zaświadczeń przedkładanych 

kolejnej instytucji, i tutaj wspólna baza mogłaby znacząco ograniczyć konieczność dostarczania 

sobie wzajemnie dokumentacji dot. statusu klienta. Jednym z często pojawiających się przykładów 

wspólnych działań jest prowadzenie szkoleń i innych, często kompleksowych rodzajów wsparcia np. 

doradztwa i warsztatów motywacyjnych dla klientów obu typów instytucji. W 2014r. został 

wprowadzony system informatyczny SEPI (porozumienia między IPiIS a IRP), który służy 

wzajemnej wymianie informacji pomiędzy IPiIS a IRP. 

Ośrodki Pomocy Społecznej oraz Powiatowe Urzędy Pracy współpracują ze sobą 

praktycznie od początku funkcjonowania tych jednostek. Niejednokrotnie, z uwagi na problemy 

towarzyszące bezrobociu, klient PUP jest jednocześnie beneficjentem OPS. Byli i są to między 

innymi: długotrwale bezrobotni, osoby niepełnosprawne lub uzależnione. Bezrobocie wynika  

z braku odpowiednich kwalifikacji czy też nieumiejętności poruszania się na rynku pracy, ale jest też 

bardzo często wynikiem wielu różnych czynników. Na fakt pozostawania bez zatrudnienia wpływa 

nie tylko poziom i jakość wykształcenia czy doświadczenia zawodowego, ale także między innymi 

trudna sytuacja rodzinna, problemy z alkoholem oraz tzw. wyuczona bezradność. W takiej sytuacji 

problem bezrobocia nie pozostaje już wyłącznie w kręgu zainteresowania powiatowego urzędu 

pracy, ale także ośrodka pomocy społecznej. 

Zadania PUP dotyczą wyłącznie osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Tymczasem bezrobotni 

bardzo często charakteryzują się niskim wykształceniem lub brakiem umiejętności czy kwalifikacji 

wymaganych na rynku pracy, życiową bezradnością oraz problemami z radzeniem sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych, co czyni ich, jako osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem 

społecznym, również klientami ośrodka pomocy społecznej. Mimo to, doświadczenie pokazuje,  
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iż działania tych jednostek nie są komplementarne w stosunku do wspólnych klientów. PUP zgodnie 

ze swoimi zadania skupia się wyłącznie na statusie osoby (bezrobotny), natomiast nie uwzględnia  

w swoich działaniach bezradności tych osób, nie diagnozuje przyczyny bezrobocia danej osoby np.  

z pracownikiem socjalnym lub jej sytuacji życiowej powodującej wykluczenie społeczne (małe 

dziecko, niepełnosprawny członek rodziny, brak odpowiedniego wykształcenia). Ponadto długoletni 

okres bezrobocia uwstecznia osoby w poruszaniu się na otwartym rynku pracy oraz blokuje osoby  

w nawiązaniu kontaktu z pracodawcą. Brak ustalonych wspólnych celów i zadań ze strony PUP  

i OPS. np. Osoba bezrobotna (samotna matka) nie odnotuje się w wyznaczonym terminie i jest 

automatycznie wykreślana z rejestru PUP (zmniejsza się bezrobocie), natomiast nie zgłosiła się  

do PUP z uwagi na chorobę dziecka, trafia do systemu OPS i ma problemy z ubezpieczeniem 

zdrowotnym, brak możliwości w podniesieniu kwalifikacji, podjęcia stażu zawodowego, prac 

społecznie użytecznych.  

W trakcie realizacji pilotażu został opracowany schemat „Indywidualnej ścieżki osoby 

bezrobotnej lub poszukującej pracy” i umieszczony na stronach internetowych instytucji 

współpracujących. Dodatkowo osoby bezrobotne z Gmin: Bieliny i Masłów uczestniczące  

w projekcie mogły korzystać z indywidualnej porady zawodowej, grupowej porady zawodowej,  

jak również w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. 

Pomoc klientom zagrożonym wykluczeniem społecznym nie powinna koncentrować się  

na dostarczaniu środków finansowych, lecz powinna w głównej mierze skupić się tworzeniu szans 

dla aktywności  i integracji społecznej. Aby skutecznie wpływać na reintegrację społeczną 

wspólnych klientów, zarówno OPS jak i PUP powinny podjąć wzajemną współpracę na tyle ścisłą, 

aby ich działania były komplementarne,  przynosząc tym samym efekty synergii. 

Pomimo istnienia wspólnej docelowej grupy odbiorców usług, powiatowe urzędy pracy i ośrodki 

pomocy społecznej dysponują zasadniczo odmiennymi instrumentami działania. 

W przypadku PUP, instrumenty te dotyczą szeroko pojętej aktywizacji zawodowej, działalność OPS 

koncentruje się natomiast na integracji społecznej. Tymczasem skuteczna pomoc wymaga często 

zintegrowanego wsparcia obu instytucji. Wynika to z kilku zasadniczych przyczyn. Pracownicy 

ośrodków pomocy społecznej mają znacznie szerszą wiedzę na temat sytuacji klientów, jednak 

instrumenty jakimi dysponują dają im ograniczone możliwości poprawy sytuacji podopiecznych.  

Z kolei powiatowe urzędy pracy posiadają szerokie możliwości w zakresie aktywizacji zawodowej, 

natomiast brak im na tyle szczegółowej wiedzy o klientach, aby oferowana pomoc była zawsze 

adekwatna i skuteczna. Obecnie po zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy zostały opracowane trzy profile skierowane dla osób bezrobotnych.  

Potrzeba wspólnej pracy nad klientem obu instytucji (zarówno PUP, jak i OPS) wynika także z faktu, 

iż udzielana przez OPS pasywna pomoc w postaci wsparcia materialnego, świadczeń pieniężnych, 

zasiłków itp. przyczynia się najczęściej do efektu bierności u osób z niej korzystających,  

co w konsekwencji nie przynosi dalekosiężnych skutków w postaci poprawy sytuacji życiowej 
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klienta, a jedynie niejako „uzależnia”  daną osobę od korzystania z pomocy społecznej. Pomoc 

powinna koncentrować się na tworzeniu szans dla aktywności i integracji społecznej. W okresie 

realizacji projektu znaczący nacisk został położony na aktywizację wszystkich członków rodzin 

poprzez realizację zawartych kontraktów rodzinnych.  

Obszarami, w których najczęściej występuje fakt dublowania się zadań są: aktywizacja osób 

pozostających bez zatrudnienia, w tym poradnictwo zawodowe i szkolenia, działania w ramach 

projektów EFS, a także ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji zjawisko powielania zadań może 

w określonych przypadkach prowadzić do konfliktu pomiędzy instytucjami powołanymi  

do wzajemnej współpracy dla dobra wspólnego klienta. 

W przypadku powiatowych urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej, takie działanie było 

zjawiskiem niepożądanym utrudniającym wzajemną współpracę oraz nieprzychylnie rzutującym 

również na obraz instytucji. 

Mając na uwadze kompleksową pomoc rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym 

ważnym elementem jest również współpraca z organizacjami pozarządowymi. Współpraca 

pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, instytucjami rynku pracy a organizacjami 

pozarządowymi najczęściej dotyczy zlecania szkoleń, konsultacji i wymiany informacji, zawierania 

porozumień o współpracy oraz uczestnictwa w projektach unijnych.  Jak wskazują przeprowadzane 

analizy najczęstszymi barierami w wykorzystaniu potencjału organizacji pozarządowych  

w dziedzinie usług prospołecznych i prozatrudnieniowych są zadaniowy i doraźny charakter relacji 

sektora NGO z publicznymi instytucjami, brak środków finansowych, zbyt skomplikowane przepisy 

i procedury regulujące możliwość współpracy IPSiIS, IRP i NGO oraz przekonanie, że urzędnicy 

najczęściej nie rozumieją specyfiki działania organizacji pozarządowych. By móc w pełni realizować 

współpracę pomiędzy wszystkimi instytucjami, konieczna jest poprawa wizerunku organizacji 

pozarządowych w oczach pracowników samorządowych, jak również zmiana poglądów samych 

organizacji, które często mają przekonanie o wyższości własnych metod nad metodami stosowanymi 

przez instytucje i traktują urzędy instrumentalnie, zwracając się do nich jedynie z prośbą o rekrutację 

beneficjentów. Ważne jest też, aby działające na rynku pracy organizacje pozarządowe podnosiły 

poziom wiedzy oraz umiejętności do prowadzenia dialogu z administracją publiczną. Współpraca 

urzędów z organizacjami pozarządowymi pozwoliłaby na zapewnienie kompleksowego wsparcia 

osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Wszelkie bariery i trudności powinny stanowić 

nieustanną motywację do poszukiwania nowych rozwiązań, zawierania partnerstw i podejmowania 

wspólnych inicjatyw.  

Na spotkaniach partnerów w ramach realizacji projektu została przybliżona działalność 

organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kieleckiego. Tymczasowa współpraca 

zaowocowała stałą współpracą na przyszłość. 

W ramach koordynacji działań pomiędzy powiatem a gminą w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez działania interdyscyplinarne nawiązano stałą współpracę z siedmioma 
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gminami powiatu kieleckiego. Podpisano porozumienia dotyczące współpracy w Zespołach 

Interdyscyplinarnych. Przedstawiciel PCPR  bierze udział w posiedzeniach Zespołów  w gminach. 

Celem spotkań jest między innymi: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, inicjowanie 

działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, analizowanie opracowanych planów 

pomocy, wdrażanie procedury „Niebieskie Karty”. Pozostałe Gminy zadeklarowały udział  

w posiedzeniach przedstawiciela PCPR w przypadkach wymagających dodatkowego wsparcia. 

  Kolejnym poziomem współpracy międzyinstytucjonalnej jest współpraca z wymiarem 

sprawiedliwości. Policja współpracuje z wieloma organizacjami pomocy społecznej m.in.  

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Gminnymi 

Ośrodkami Pomocy Społecznej, Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

stowarzyszeniami i fundacjami.  Także na poziomie Urzędu Gminy, Urzędu Miasta czy Urzędu 

Wojewódzkiego poszczególne wydziały są zaangażowane do współpracy. Jednak zakres 

kompetencyjny zadań, określone procedury czy forma realizacji zadań powodują, że niektórych  

obszarów  tematycznych nie da się załatwić wspólnie. Zakres zadań to min.: przeciwdziałanie 

patologiom społecznym, popełnianiu przestępstw i wykroczeń, przemocy w rodzinie, profilaktyka  

i edukacja prewencyjna, wiktymologiczna, piecza zastępcza, poradnictwo, pobudzanie  

do aktywności i zaangażowania w społeczność lokalną. Dotyczy to osób wykluczonych społecznie, 

bezdomnych, nieporadnych zawodowo czy rodzinnie. Informacje pomiędzy instytucjami 

wymieniane są i uzyskiwane na min. zespołach interdyscyplinarnych, wynikają z prowadzonych 

postępowań przygotowawczych, pozyskiwane są ze szkół, od pedagogów, z urzędów, od kuratorów. 

Pozwala to na podejmowanie działań w miarę możliwości skutecznych, kompleksowych  

i optymalnych. Przedstawiciel policji działający w ramach PZKW systematycznie przybliżał 

wszelkie działania prewencyjne policji, min. w Gminie Masłów odbyły się Świętokrzyskie Dni 

Profilaktyki.  

Pilotażowa realizacja projektu na terenie powiatu kieleckiego przyczyniła się do zacieśnienia 

współpracy między instytucjami działającymi w ramach powołanych zespołów PZKW i MGI.  

W ramach współpracy międzyinstytucjonalnej nastąpił znaczny wzrost wiedzy wśród pracowników  

w zakresie kompetencji instytucji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, wypracowanie nowych metod pracy a tym samym poprawa jakości świadczonych 

usług. Badanie poziomu współpracy nastąpiło poprzez badanie ankietowe przeprowadzone wśród 

członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę na początku i na końcu realizowanego 

pilotażu. 

Opracowano następujące dokumenty: 

I „Raport z badania współpracy międzyinstytucjonalnej dla opracowania założeń do realizacji  

w ramach pilotażu projektu na rzecz rodzin wielodzietnych Schematom STOP! Wspólne działania 

instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” 

Wnioski wynikające z analizy udzielonych odpowiedzi: 
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 Ankietowani znają instytucje/organizacje, które wspierają rodziny wielodzietne.  

 Wszystkie reprezentowane przez badanych instytucje oferują wsparcie członkom rodzin 

wielodzietnych. Najczęściej jest to pomoc materialna, wsparcie psychologiczne, poradnictwo 

prawne, doradztwo w zakresie poszukiwania pracy, bądź rozwiązania różnorodnych problemów. 

 Poziom współpracy międzyinstytucjonalnej oceniono na stopień średni. 

 Współpraca ta pozwala na uzyskiwanie konsultacji, rzadziej na  prowadzenie wspólnych działań, 

bądź pozyskiwanie wsparcia finansowego. 

 Ankietowani uznali, że możliwość opiniowania jakości współpracy międzyinstytucjonalnej jest 

ograniczona, a oceny dokonywane są sporadycznie. 

II „Raport z badania współpracy międzyinstytucjonalnej w czasie realizacji pilotażu projektu  

na rzecz rodzin wielodzietnych Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej  

i instytucji rynku pracy” 

Wnioski wynikające z analizy udzielonych odpowiedzi: 

 Udział przedstawicieli różnych instytucji/organizacji w pilotażu projektu „Schematom STOP!...” 

przyczynił się do ich osobistego rozwoju i zdobycia wiedzy w zakresie oferty różnych 

instytucji/organizacji, która jest przydatna w pracy na rzecz rodzin wielodzietnych.  

 Uczestnicy pilotażu najczęściej wspierają się w zakresie doradztwa i konsultacji, wymiany 

doświadczeń, udostępniania materiałów, wspólnie podejmują różnorodne działania. Zdarza się,  

że pozyskują wsparcie finansowe, organizacyjne bądź psychologiczne. 

 Większość instytucji zaangażowanych w realizację pilotażu wprowadziła do swojej oferty zmiany 

wynikające ze zdobytych w ten sposób doświadczeń. 

 Udział w pilotażu projektu „Schematom STOP!...” był korzystny dla uczestniczących w nim 

rodzin, ponieważ podjęte działania, pozwoliły na wzmocnienie więzi rodzinnych, motywowały 

do zmian i aktywności społecznej, dawały szansę zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji, 

także zawodowych, otwierały nowe perspektywy w poszukiwaniu pracy oraz przyczyniły się  

do poprawy sytuacji materialnej rodzin.  
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2.2  Potencjał instytucjonalny powiatu – mapa zasobów instytucjonalnych 

 

2.2.1 Instytucje pomocy i integracji społecznej 

Instytucja 
Przykłady działań w zakresie 

projektu 
Kontakt 

Udział 

 w programie – 

zawarte 

porozumienie o 

współpracy 

 (tak / nie) 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Masłowie 

 

Pomoc w formie świadczeń pieniężnych 

i niepieniężnych wynikająca z ustawy  

o pomocy społecznej oraz  

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

26-001 Masłów 

ul. Jana Pawła II 5 

Tel. 311-08-70 

 

 

Tak 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Bielinach 

 

26-004 Bieliny 

ul. Partyzantów 17 

Tel.  302-50-12 

 

Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie  

w Kielcach  

Zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania pieczy zastępczej, 

wsparcie osób niepełnosprawnych oraz  

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 

25-211 Kielce 

ul. Wrzosowa 44 

Tel. 200 17 01 

 

 

Tak 

 

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie- realizują zadania związane z pomocą społeczną, 

wsparciem dla rodzin i pieczą zastępczą, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Realizacja powyższych zadań wynika z: 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, z zapisów  

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych  

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Powyższe ustawy akcentują zasadę planowania stałości opieki w taki sposób, aby wiążące decyzje 

dotyczące przyszłości dziecka i rodziny zapadały w możliwie najkrótszym czasie. Nakładają 

obowiązek opracowania planu pomocy dziecku, osobom niepełnosprawnym, pokrzywdzonym. 

Akcentują zasadę poszanowania prawa do życia w rodzinie z uwzględnieniem prymatu rodziców 

oraz nałożenia zobowiązania wszystkich uczestników pieczy zastępczej nad dzieckiem  

do podejmowania wszelkich starań na rzecz powrotu dziecka do rodziny. 
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Ośrodki Pomocy Społecznej - do zadań Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego politykę 

społeczną gminy w szczególności należy: 

 wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb  

i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, poprzez 

realizację świadczeń pomocy społecznej, 

 podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz 

ich integrację ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa, 

 udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 

 prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w oparciu o: 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U.  

z 2013r.,poz. 182 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2013r., poz.1456, z późń. zm.), 

 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012r., poz.1228 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

z  2005r. Nr  180, poz. 1493 z późn. zm. ) 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.) 

 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) 

 

2.2. 2 Instytucje rynku pracy 

 

Instytucja Przykłady działań w zakresie projektu Kontakt 

Udział 

 w programie – 

zawarte 

porozumienie o 

współpracy 

 (tak / nie) 

 

Powiatowy Urząd Pracy  

w Kielcach 

Wspieranie osób rozpoczynających 

prowadzenie działalności gospodarczej 

oraz istniejących już na rynku 

przedsiębiorców w tworzeniu nowych 

 

25- 620 Kielce 

ul. Kolberga 4, 

Tel.  367-11-00 

 

 

Tak 
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miejsc pracy. Fax: 367-11-99 

 

Świętokrzyska Agencja 

Rozwoju Regionu S.A 

Pomocy w zakresie usług 

szkoleniowych, doradczych oraz 

informacyjnych. 

25-012 Kielce 

ul. Mała 18/10 

Tel. 333 57 20 

Fax. 344 33 16 

 

Nie  

 

Świętokrzyska Wojewódzka 

Komenda OHP 

Działania w zakresie zatrudnienia, 

przeciwdziałania wykluczeniu  

i marginalizacji młodego pokolenia, 

 a także w zakresie jego kształcenia 

 i wychowania. 

25-507 Kielce   

ul. Sienkiewicza 

36   

tel./fax:  

343 13 54   

343 13 55 

 

 

 

Nie 

 

 

Agencja Poradnictwa 

Zawodowego ZDZ 

Usługi z zakresu informacji  

i poradnictwa zawodowego. Pomaga 

bezrobotnym, osobom poszukującym 

pracy, w tym niepełnosprawnym  

w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia 

a pracodawcom w znalezieniu 

odpowiednich kandydatów do pracy. 

25-328 Kielce 

ul. Śląska 9, 

tel./fax  

366 47 91, 

 366 48 61,    

366 43 38,  

366 22 90,  

wew. 470 

 

 

 

 

Nie 

 

Powiatowy Urząd Pracy - Urząd Pracy jest powiatową samorządową jednostką organizacyjną, 

świadczącą usługi dla osób: 

 bezrobotnych, 

 poszukujących pracy, 

 pracodawców i innych partnerów rynku pracy. 

Urzędy Pracy służy pomocą osobą, którzy są na etapie rozpoczynania własnej kariery 

zawodowej a także tym, którzy utracili pracę. Pomagają osobom mające problemy  

z funkcjonowaniem na obecnym rynku pracy. Podstawowym zadaniem Urzędów Pracy jest 

wspieranie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oraz istniejących już  

na rynku przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy. 

 

Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu S.A- Podstawowym celem jest profesjonalna Obsługa 

klienta w zakresie usług szkoleniowych, doradczych oraz informacyjnych.  

 Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionu dąży do świadczenia najwyższej jakości usług, 

doskonaląc i dostosowując je do wymagań i potrzeb Klientów, przyczyniając się tym samym  

do przyśpieszenia rozwoju regionu, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów 

w realizacji ich zadań na rzecz społeczności lokalnych. 
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Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP- Ochotnicze Hufce Pracy realizują zadania państwa  

w obszarze polityki społecznej w zakresie zatrudnienia, przeciwdziałania wykluczeniu  

i marginalizacji młodego pokolenia, a także zadania w zakresie jego kształcenia i wychowania. 

Stanowią uzupełniające ogniwo w systemie wychowania, resocjalizacji i reedukacji młodzieży, która 

wypadła z powszechnego systemu edukacji. 

OHP nie jest organem prowadzącym szkoły. Wspomagamy we współpracy z samorządem lokalnym 

zdobywanie wykształcenia ogólnego i zawodowego poprzez uczestnictwo w OHP.  

W ramach polskiego systemu oświaty swoją ofertę kierujemy do młodzieży w wieku 15-18 lat, która  

z różnych przyczyn chce kontynuować naukę szkolną łącząc ją z pracą zarobkową. 

Jest to młodzież, która: 

 nie ukończyła szkoły podstawowej lub gimnazjum albo nie kontynuuje nauki  

po ukończeniu tych szkół, a pragnie zdobyć kwalifikacje zawodowe lub uzupełnić 

wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, 

 pragnie uzupełnić ponadgimnazjalne wykształcenie ogólne i zawodowe. 

Uczestnicy OHP w wieku 15-18 lat biorą aktywny udział w zadaniach o charakterze sportowo-

rekreacyjnym oraz kulturalno-oświatowym organizowane zarówno na szczeblu centralnym  

i ogólnopolskim, jak i regionalnym, wojewódzkim i lokalnym. 

Dla  młodzieży OHP oferuje i zapewnia wszelakie działania z obszaru rynku pracy, tj.: 

 poradnictwo zawodowe, 

 pośrednictwo pracy, 

 nauka aktywnego poszukiwania pracy, 

 szeroką ofertę atrakcyjnych szkoleń zawodowych. 

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach- prowadzi Agencje Poradnictwa Zawodowego, 

która świadczy bezpłatne usługi z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego. Pomaga 

bezrobotnym, osobom poszukującym pracy, w tym niepełnosprawnym w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia a pracodawcom     w znalezieniu odpowiednich kandydatów do pracy. 

W ramach udzielanych poradnictwa i pośrednictwa pracy udzielane są:  

 informacji o rynku pracy, zawodach, możliwościach kształcenia i zatrudnienia 

 wsparcia w aktywnym planowaniu rozwoju zawodowego, zdobywaniu wiedzy  

i umiejętności niezbędnych do znalezienia pracy, bądź uruchomienia własnej 

działalności gospodarczej  
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2. 2. 3 Instytucje reintegracji społeczno-zawodowej 

 

Instytucja 
Przykłady działań w zakresie 

projektu 
Kontakt 

Udział 

 w programie – 

zawarte 

porozumienie o 

współpracy 

 (tak / nie) 

 

Centrum Integracji Społecznej 

Caritas Diecezji Kieleckiej 

Aktywizacja zawodowa i społeczna 

osób długotrwale bezrobotnych, 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

 

25-013 Kielce 

Wesoła 54 

Tel.: 346 01 16 

Fax:  346 0116 

 

 

Tak 

Klub Integracji Społecznej Udzielanie osobom i ich rodzinom 

pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu 

umiejętności w życiu społeczności 

lokalnej, w powrocie do pełnienia ról 

społecznych w miejscu zamieszkania, 

pobytu oraz w podniesieniu kwalifikacji 

zawodowych. 

 

 

25-020 Kielce  

ul. Chęcińska 1  

tel. 41 3455329 

 

 

 

Nie 

 

Świętokrzyskie Centrum 

Profilaktyki i Edukacji  

w Kielcach 

Interwencja w kryzysach 

psychologicznych i poradnictwo, Pomoc 

psychologiczna dla młodzieży i dzieci, 

Psychoterapia indywidualna i grupowa, 

Pomoc i interwencja dotycząca 

uzależnień, Terapia rodzin. 

 

25-432 Kielce 

ul. J. Nowaka 

Jeziorańskiego 65,  

Tel: 36-76-302    

Fax: 36-76-938 

 

 

Nie 

 

 

 

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej 

 

 

 

Stwarza niepełnosprawnym niezdolnym 

do podjęcia pracy możliwość 

rehabilitacji społecznej  

i zawodowej. 

 

Zgórsko ul. 

Szewska 28  

26-052 Nowiny 

Tel. 345-93-76 

 

 

 

 

Nie Fanisławice 22 

26-070 Łopuszno 

Tel. 39-16-023 

Osiny 

26-015 Pierzchnica 

Tel. 353-82-39 

26-050 Zagnańsk  

Belno 143 
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Spółdzielnie socjalne Prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą 

pracę członków w celach społecznej  

i zawodowej reintegracji jej członków. 

Nie 

 

Centrum Integracji Społecznej działające na terenie powiatu kieleckiego przy Caritas Diecezji 

Kieleckiej - głównym celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Centrum Integracji Społecznej jest miejscem, które daje 

szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz prawidłowe pełnienie ról zawodowych  

i rodzinnych przez uczestników CIS. Działania podejmowane przez Centrum są zakresu reintegracji 

społecznej i zawodowej dążącej do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system 

pomocy społecznej 

 

Klub Integracji Społecznej- Celem jednostki jest realizacja działań umożliwiających udzielanie 

osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i podtrzymaniu umiejętności w życiu społeczności 

lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania, pobytu oraz  

w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Klub Integracji Społecznej 

to jednostka organizacyjna udzielająca wsparcia dla integrowania się grup i osób o podobnych 

trudnościach i problemach życiowych, pomagająca samoorganizować się jego członkom, 

podejmować przez nich wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej. 

Klub Integracji Społecznej jest otwarty na potrzeby lokalnego środowiska, który stara się dopasować 

swoim zakresem świadczonych usług i działaniem do potrzeb wszystkich grup ryzyka, nie tylko 

określonych przepisami ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

 

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach  świadczy usługi  

w zakresie:  

 Interwencja w kryzysach psychologicznych i poradnictwo 

 Pomoc psychologiczna dla młodzieży i dzieci 

 Psychoterapia indywidualna i grupowa 

 Pomoc i interwencja dotycząca uzależnień 

 Terapia rodzin 

 Szkolenia w zakresie profilaktyki i treningu psychologicznego 

Warsztat Terapii Zajęciowej - jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, która 

stwarza niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej  

i zawodowej. Uczestnicy WTZ muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie takie 
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(wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej) wydają powiatowy zespoły 

do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przy lekkim stopniu niepełnosprawności WTZ nie mogą 

zostać przyznane. Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wskazanie do WTZ może zostać 

uwzględnione przy symbolach przyczyny niepełnosprawności 01-U i 02-P i niezdolności do pracy. 

Przy znacznym stopniu i zapisem o niezdolności do pracy WTZ mogą zostać przyznane osobie bez 

względu na symbol przyczyny niepełnosprawności. 

Warsztaty terapii zajęciowej działają na podstawie: ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 

721 z późn. zm. ) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 

marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004r. Nr 63, poz. 587) zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

Spółdzielnia socjalna - ma osobowość prawną. Jest to specyficzna forma spółdzielni pracy. 

Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego 

przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji 

jej członków. Oznacza to, że spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalność gospodarczą, ale zysk 

osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów 

statutowych. Spółdzielnia może też prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz 

swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze 

zadań publicznych, określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2. 2. 4 Inne instytucje 

Instytucja 
Przykłady działań w zakresie 

projektu 
Kontakt 

Udział 

 w programie – zawarte 

porozumienie o 

współpracy 

 (tak / nie) 

 

Zespół Szkół NR 2 

 w Chęcinach 

 

 

 

 

Wsparcie w zakresie edukacji 

dzieci i młodzieży 

 

26-060 Checiny 

ul. Białego 

Zagłębia 1, 

tel. 41-315-10-68 

 

Tak 

 

Kuratorium Oświaty  

w Kielcach 

 

Al. IX Wieków 

Kielc 3 

25-516 Kielce 

 

Tak 

 

Stowarzyszenie 

Prowadzenie warsztatów integracji 

społecznej, prowadzenie świetlicy 

 

25-711 Kielce 

 

Tak 

http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672523
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/609071;jsessionid=FA378BF30F43651F03C4BA2C78A3EDCF
http://www.ekonomiaspoleczna.pl/files/ekonomiaspoleczna.pl/public/akty_prawne/ustawa_o_dzialalnosci_pozytku.pdf
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 „Nadzieja Rodzinie” 

 w Kielcach 

socjoterapeutycznej ul. Karczówkowska 

36 

Tel. 33 58 755, 

36 69 404 wew. 

404 

 

 

Placówka opiekuńczo – 

wychowawcza typu rodzinnego 

Wychowanie dzieci w różnym 

wieku,  

w tym dorastające  

i usamodzielniające się; Umożliwia 

wspólne wychowanie  

i opiekę licznemu rodzeństwu; 

Współpraca z koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej  

i asystentem rodziny. 

 

 

 

Wójtostwo 33 b 

26-021 Daleszyce 

Tel. 307-22-29 

 

 

 

Tak 

 

Poradnia psychologiczno-

pedagogiczna 

Udzielanie pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym 

logopedycznej, pomocy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu,  

a także  udzielanie rodzicom  

i nauczycielom pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 

związanej z wychowaniem  

i kształceniem dzieci i młodzieży 

 

26– 065 Piekoszów 

 ul. Częstochowska 

110 

 

Nie zawarto 

porozumienia,  

w ramach pilotażu 

współpracujemy  

z pedagogiem  

z poradni (członek MGI) 

26 – 010 Bodzentyn 

ul. Wolności 1 A 

 

Nie 

26 – 020 Chmielnik 

ul. Kielecka 18 

 

Nie 

 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze -prowadzone są przez powiat, powołany przez niego 

podmiot lub na zlecenie samorządu województwa. 

Wyróżnia się cztery podstawowe typy tego rodzaju placówek: 

 placówki socjalizacyjne  

 placówki interwencyjne  

 placówki specjalistyczno-terapeutyczne; 

 placówki typu rodzinnego 

Na terenie powiatu kieleckiego funkcjonuje pięć całodobowych placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego, które dysponują 38 miejscami. 
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W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie, 

łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy 

zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2. W razie konieczności umieszczenia w placówce 

opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz  

po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej 

liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10. Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość 

przyjmowania dzieci przez całą dobę. 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego: 

 wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się; 

 umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu; 

współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny. 

 

Fundacje i Stowarzyszenia 

Fundację definiuje się jako kapitał przeznaczony na określony cel. Cel fundacji musi być społecznie 

lub gospodarczo użyteczny, taki jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata  

i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad 

zabytkami. Fundacja posiada osobowość prawną. Fundację może założyć osoba fizyczna lub prawna 

(niezależnie od tego, czy ma cele społeczne czy zarobkowe). Procedura tworzenia i rejestracji 

fundacji jest stosunkowo prosta i wymaga złożenia przed notariuszem oświadczenia o utworzeniu 

fundacji, przyjęcia przez fundatorów statutu i złożenia wniosku o rejestrację fundacji do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Przez rejestrację Fundacja zyskuje osobowość prawną. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność  

na pracy społecznej członków, ale może też zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie to grupa osób, 

która postanawia wspólnie działać społecznie. Osoby zakładające stowarzyszenie mogą wybrać typ 

stowarzyszenia zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającego osobowość 

prawną lub tzw. stowarzyszenie zwykłe, które nie wymaga rejestracji w Krajowym Rejestrze 

Sądowym i nie posiada osobowości prawnej (nie może być podmiotem praw i obowiązków).  

Lp. Nazwa/Adres Telefon 

1. Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie 

Rozsiane (SM) ul. Zagórska 14, 

25-355 Kielce 

368-24-80 

 

2. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, 

Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami 

ul. Warszawska 99/42, 

25-543 Kielce 

331-58-03 

609-309-229 
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Poradnie psychologiczno-pedagogiczne- Celem poradni jest udzielanie dzieciom (od urodzenia )  

i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym logopedycznej, pomocy w wyborze 

kierunku kształcenia i zawodu, a także  udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz wychodzenie 

3. Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Nerek 

,,Sztuczna Nerka ”  

ul. Kilińskiego 2, 

25-302 Kielce 

 

344-23-97 

4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy 

Kielce ul. Artwińskiego 6, 

25-734 Kielce 

30-61-300 

5. Świętokrzyski Klub  „Amazonki” przy Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii 

ul. Jagiellońska 74a, 

25-734 Kielce 

 

36-74-429 

6. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Koła w Chmielniku 

ul. Rynek 25, 

26-020 Chmielnik 

 

354-33-90 

7. Polski Związek Niewidomych Koło w Kielcach 

ul. Sienkiewicza 68, 

25-31 Kielce 

366-40-43 

8. Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym 

w Osinach nr 30, 

26-015 Pierzchnica 

 

353-82-39 

 

 

9. Wiejskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo 

Ruda Zajączkowska 83 

26-070 Łopuszno 

 

39-16-042 

607-389-283 

 

 

10. 

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Kielcach 

ul. Chęcińska 23 

 

361-47-96 w. 13,14 

 

 

11. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „RAZEM” 

ul. Częstochowska 85 

26-065 Piekoszów 

 

30 62 452 

12. Stowarzyszenie Przeciwdziałające Patologiom 

Społecznym „Zdrowy Tumlin” 

Tumlin-Wykień 40 

26-085 Miedziana Góra 

 

303-11-33 

13. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania 

Patologiom Społecznym „PLUSIK” z siedzibą  

w Kostomłotach II 133 

 „Stara Plebania” 

26-085 Miedziana Góra 

889-338-766 
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naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom środowiska, w którym poradnia działa. Na terenie powiatu 

kieleckiego funkcjonują trzy poradnie psychologiczno – pedagogiczne. 

Placówki Oświatowo – Wychowawcze - Jednostki oświatowe zlokalizowane na terenie powiatu 

kieleckiego w roku szkolnym 2012/2013 to: powiatowe szkoły ponadgimnazjalne, młodzieżowe 

ośrodki wychowawcze, poradnie psychologiczno – pedagogiczne i powiatowe szkolne schronisko 

młodzieżowe z czterema filiami, dla których Powiat Kielecki jest organem prowadzącym oraz szkoły 

ponadgimnazjalne prowadzone przez samorządy gminne, Ministra Środowiska oraz niepubliczne 

szkoły i placówki oświatowe. 

Powiat Kielecki jest organem prowadzącym dla 5 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 2 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 3 poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz 

powiatowego szkolnego schroniska młodzieżowego wraz z 4 filiami.  

W ramach tych placówek funkcjonują:  

 Licea Ogólnokształcące  

 Technika  

 Zasadnicze Szkoły Zawodowe  

 Gimnazja  

 Szkoła Podstawowa  

 Liceum Uzupełniające dla Dorosłych  

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

 Szkoły Policealne dla Dorosłych  

 

Centrum dla Rodzin. 

Centrum dla Rodzin zostało utworzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kielcach. CDR mieści się w biurze projektu w Kielcach, koszty wynajmu pomieszczeń oraz media 

pokrywane są ze środków własnych PCPR. Obejmuje ono jedno pomieszczenie  

z dostępem do łazienki i sali konferencyjnej. Wyposażone jest w komputer, tablicę flipchart, czajnik 

elektryczny, ekspres do kawy, naczynia. Centrum dla Rodzin otwarte jest w dni robocze w godzinach 

od 7.15 – 15.15. W przypadku organizacji warsztatów i szkoleń - również w godzinach 

popołudniowych i w weekendy. Dodatkowo przedstawiciele Gminnych Ośrodków Pomocy 

Społecznej w Bielinach i Masłowie  udostępniali pomieszczenia do realizacji działań zaplanowanych 

na danym terenie, związanych z udzielaniem wsparcia w ramach pilotażu. Centrum dla Rodzin 

funkcjonuje od czerwca 2014r. do chwili obecnej. Głównym celem utworzenia Centrum dla Rodzin 

była organizacja miejsca spotkań rodzin uczestniczących w pilotażu i realizacja części 

zaplanowanych działań. W Centrum organizowano: warsztaty grupowe dla rodzin, poradnictwo 

specjalistyczne, korepetycje dla dzieci i młodzieży, kursy i szkolenia: wizażu,  
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ABC przedsiębiorczości, baristyczny. Jest to miejsce, w którym rodziny mogły mieć stały kontakt  

z pracownikami realizującymi pilotaż, jak również miejsce spotkań zespołów PZKW i MGI.  

Zajęcia w CDR prowadzone były przez następujące osoby: 

- członkowie MGI: dwie osoby (pedagog i terapeuta rodziny), 

- pracownicy PCPR Kielce: psycholog i radca prawny, 

- korepetytorzy, 

- osoby prowadzące kursy i szkolenia.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach mieści się w budynku Starostwa 

Powiatowego, który znajduje się w dość dużej odległości od centrum miasta. Utworzenie Centrum 

dla Rodzin wiązało się z koniecznością wynajęcia pomieszczenia w miejscu o bardziej dogodnej 

lokalizacji. CDR utworzono w budynku znajdującym się w bliskiej odległości od dworca PKS, BUS. 

Największym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyły się warsztaty umiejętności 

wychowawczych prowadzone przez terapeutę rodziny i psychologa. Warsztaty odbywały się 

popołudniami, średnio 1-2 razy w miesiącu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w pobliżu CDR 

znajduje się bawialnia „Raj Urwisa”, w której dzieci spędzały czas gdy ich rodzice uczestniczyli  

w warsztatach. Takie rozwiązanie pozwalało rodzicom bezstresowo uczestniczyć w warsztatach,  

a dzieci bardzo chętnie korzystały z takiej formy rozrywki. Niestety warunki lokalowe nie pozwalały 

jednocześnie organizować czasu wolnego dzieciom i zajęć dla rodziców. Rodziny bardzo chętnie 

uczestniczyły w zajęciach w Centrum. Spotkania te, jak również inne działania skierowane  

do wszystkich rodzin spowodowały, że pomiędzy rodzinami zacieśniły się więzi, powstały 

deklaracje wzajemnej pomocy. Uczestnicy spotykając się w CDR nie tylko korzystali z pomocy 

specjalistów, ale także mogli wymieniać się doświadczeniami, rozmawiać i wspierać się nawzajem, 

zwiększając tym samych świadomość, że nie są odosobnieni w przeżywaniu swoich trudności. 

Ważnym elementem spotkań był kontakt z pracownikami pilotażu, który pozwalał na bieżące 

informowanie rodzin o zaplanowanych działaniach, terminach, jak również dawał możliwość 

wyrażania opinii nt. uzyskanej dotychczas pomocy. Innym, pozytywnym aspektem funkcjonowania 

CDR jest jego dostępność i elastyczność godzin otwarcia. Jest ono identyfikowane ze stałym 

miejscem, w którym rodziny mogły uzyskać różnego rodzaju pomoc i kojarzonym pozytywnie przez 

beneficjentów. 

CDR pozwalało zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia specjalistycznego poradnictwa 

jak również udzielania korepetycji - sprzyjające indywidualnej pracy z beneficjentem w klimacie 

gwarantującym komfort i intymność. Warunki mieszkaniowe rodzin często nie pozwalały  

na wydzielenie odpowiedniego miejsca pracy. Ważnym sukcesem Centrum dla Rodzin jest to,  

że kojarzone jest ono z miejscem mniej formalnym niż urząd, przyjaznym i bardziej dostępnym. 
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Efektem współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach pilotażowej części projektu 

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” jest 

również opracowanie elektronicznej wersji informatora o zasobach instytucjonalnych oraz ofercie 

skierowanej do rodzin wielodzietnych. Informator został opracowany na podstawie kart usług 

złożonych przez instytucje współpracujące. Informator został umieszczony na stronach 

internetowych: Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w  Bielinach i Masłowie, Powiatowego 

Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

 

2.3 Identyfikacja barier utrudniających współpracę pomiędzy IPiIS, IRP i instytucjami 

reintegracji społeczno-zawodowej 

 

Bariery to sytuacje lub czynniki utrudniające realizację i osiągnięcie założonego celu.  

Bez względu na charakter barier, głównym sposobem ich niwelowania jest uświadomienie sobie ich 

istnienia, a kolejnym ich nazwanie oraz ocena siły ich oddziaływania. Bardziej wskazane jest 

przeszacowanie barier niż ich niedocenianie. Wszelkie bariery i trudności powinny stanowić 

nieustanną motywację do poszukiwania nowych rozwiązań, zawierania partnerstw i podejmowania 

wspólnych inicjatyw. Podstawowymi przesłankami do „dobrej współpracy” jest: zaufanie między 

partnerami i wspólnota celów, dobrowolność w podejmowaniu współpracy uzasadniona działaniami 

przewidzianymi w projekcie/inicjatywie, racjonalny podział prac, zasobów, władzy  

i odpowiedzialności. Kolejną przesłanką sukcesu wspólnych przedsięwzięć jest życzliwość władz 

lokalnych, które w miarę swoich możliwości powinny wspierać takie inicjatywy, chociażby poprzez 

udostępnienie lokalu do wspólnych spotkań czy też ich promocję. 

 Głównym problemem we współpracy IRiIS a IRP stanowił brak zapisów ustawowych, 

wprowadzających obowiązek wzajemnej współpracy obu instytucji na rzecz wspólnych klientów,  

tj. osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 W konsekwencji współdziałanie obu instytucji miało często charakter nieformalny lub 

dotyczyło w głównej mierze wymiany informacji. Usprawnienia w omawianym zakresie przyniosła 

wprowadzona w 2014r. zmiana do ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Przyczyny występowania barier we współpracy międzyinstytucjonalnej przed realizacją 

projektu: 

Ośrodki pomocy społecznej w skali mikro posiadają umiejętność wnikliwej diagnozy sytuacji 

(pracownicy OPS posiadają szczegółowe informacje o swoich klientach na podstawie wywiadów, 

itp.), ale niestety rzadko mogą wykorzystać tego typu informacje w swojej bieżącej pracy  

z klientami, ponieważ nie mają instrumentów do aktywizacji zawodowej. Urzędy pracy natomiast 

mają instrumenty (środki na podjęcie działalności gospodarczej, refundacja podmiotowi 

prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 
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staże, szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych, roboty publiczne, prace interwencyjne) 

dobrane do potrzeb klientów tylko z zakresu aktywizacji zawodowej, ponieważ pracownicy urzędów 

pracy nie mają tak szczegółowej wiedzy o kliencie jak pracownicy ośrodków pomocy społecznej. 

Bezrobocie niejednokrotnie wynikające z braku odpowiednich kwalifikacji czy też nieumiejętności 

poruszania się na rynku pracy, w rzeczywistości bardzo często bywa wynikiem wielu innych 

czynników. Na fakt pozostawania bez zatrudnienia wpływa nie tylko poziom i jakość wykształcenia 

czy doświadczenia zawodowego, ale także między innymi trudna sytuacja rodzinna, problemy  

z alkoholem oraz tzw. wyuczona bezradność. W takiej sytuacji problem bezrobocia nie pozostaje już 

wyłącznie w kręgu zainteresowania powiatowego urzędu pracy, ale także ośrodka pomocy 

społecznej. Mimo to, doświadczenie pokazuje, iż działania tych jednostek nie są komplementarne  

w stosunku do wspólnych klientów. Pomoc klientom zagrożonym wykluczeniem społecznym nie 

powinna koncentrować się na dostarczaniu środków finansowych, lecz powinna w głównej mierze 

skupić się na tworzeniu szans dla aktywności  i integracji społecznej. Aby skutecznie wpływać  

na reintegrację społeczną wspólnych klientów, zarówno OPS jak i PUP powinny podjąć wzajemną 

współpracę na tyle ścisłą, aby ich działania były komplementarne,  przynosząc tym samym efekty 

synergii. Obszarami, w których najczęściej występuje fakt dublowania się zadań są: aktywizacja 

osób pozostających bez zatrudnienia, w tym poradnictwo zawodowe i szkolenia, działania w ramach 

projektów EFS, a także ubezpieczenie zdrowotne. W konsekwencji zjawisko powielania zadań może 

w określonych przypadkach prowadzić do konfliktu pomiędzy instytucjami powołanymi  

do wzajemnej współpracy dla dobra wspólnego klienta. W przypadku powiatowych urzędów pracy  

i ośrodków pomocy społecznej, takie działanie jest zjawiskiem niepożądanym utrudniającym 

wzajemną współpracę oraz nieprzychylnie rzutującym na obraz instytucji. 

Bariery we współpracy międzyinstytucjonalnej określone przed realizacją pilotażu projektu: 

- brak przepływu rzetelnych, aktualnych informacji między instytucjami pomagającymi, zbyt późne 

ich przekazywanie, także do nieodpowiednich podmiotów, 

- źle interpretowana ustawa o ochronie danych osobowych (a przez to np. nie przekazywanie sobie 

informacji, które mogłyby służyć sprawie klienta), 

- używanie specjalistycznego języka dla danej instytucji nie zawsze zrozumiałego dla innych,  

- patrzenie przez pryzmat celów instytucjonalnych a nie zawsze celów klienta, 

- czasami jest to niezdrowa rywalizacja między instytucjami, 

- trzymanie się jedynie swojej dziedziny, mała otwartość na dobrze rozumianą współpracę na rzecz 

klienta (zdarza się, że klient często „dzieli” instytucje, a nie łączy), 

- unikanie odpowiedzialności dotyczących różnych decyzji (obawa, że jeśli coś dana instytucja czy 

osoba ją reprezentująca przedstawi, zaproponuje, to będzie musiała sama to zrobić lub obawa,  

że zostanie to negatywnie ocenione przez innych), 

- czasem jest to brak umiejętności pracy zespołowej ze strony osób reprezentujących dane instytucje, 

- „przerzucanie” spraw na innych (problem tzw. „spychologii”), 
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- brak monitoringu określonej sprawy klienta, często nie jest też właściwie dokonywana ewaluacja 

działań, 

- przedstawiciele różnych instytucji często nie mają ze sobą relacji osobowych (często nie znają się 

ze sobą), to może potęgować bariery i brak zrozumienia, 

- brak jest wspólnych szkoleń, warsztatów każda instytucja działa odrębnie, wiedząc o innych 

jedynie szczątki informacji, 

- w instytucjach pewne procedury czy zagadnienia dublują się, więc często kanalizuje się prośby do 

wielu, a nie konkretnie tam, gdzie potrzeba, co przekłada się na sytuację, że nikt nie czuje się 

odpowiedzialny za dany problem, 

- bariery organizacyjne – konieczność stosowania procedur (np. konkursowych, przetargowych)  

w związku z czym wydłuża się realizacja niektórych zadań. 

Powyższe bariery zostały określone na wspólnych spotkaniach Powiatowego Zespołu 

Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej. Mają one charakter globalny 

jednak podejmowanie działań zmierzających do niwelowania przedstawionych barier może znacząco 

wpłynąć na współpracę międzyinstytucjonalną na każdym poziomie. 

Realizacja pilotażowej części projektu pozwoliła nawiązać formalną współpracę między 

IRiIS a IRP w zakresie aktywizacji rodzin wielodzietnych z terenu gminy Masłów i Bieliny.  

Z instytucjami współpracującymi podpisano porozumienie a Powiatowy Zespół Koordynujący 

Współpracę został powołany zarządzeniem Starosty Kieleckiego. Zespół pracował w oparciu  

o regulamin, który m.in. systematyzował obowiązki zespołu, zasady współpracy i organizacji 

spotkań. Praca zespołów interdyscyplinarnych pozwoliła na analizę sytuacji poszczególnych rodzin  

z szerszej perspektywy. Pozwoliła budować obraz rodziny w oparciu o analizę jej sytuacji 

materialnej, rodzinnej, edukacyjnej i zawodowej. W praktyce przekładało się to na lepsze 

dopasowanie instrumentów aktywizacyjnych i szeroki zakres wsparcia zaproponowanego w ramach 

projektu, jak również działań bezkosztowych oferowanych w ramach współpracy 

międzyinstytucjonalnej. Niejednokrotnie można było zauważyć otwartość władz samorządowych  

na uczestników projektu. Gminy Masłów i Bieliny w trakcie realizacji pilotażu udostępniały 

bezpłatnie pomieszczenia w celu organizacji spotkań z rodzinami. Zapewniono również transport  

i catering beneficjentów w czasie wizyt studyjnych. 

W wyniku systematycznych spotkań PZKW i MGI trwających ponad rok udało się wypracować 

wspólne schematy działań i pokonywania barier międzyinstytucjonalnych poprzez: 

 wypracowanie umiejętności pracy w zespole na poziomie interdyscyplinarnym; 

 nawiązanie relacji osobowych/ partnerskich pomiędzy członkami poszczególnych instytucji 

współpracujących w ramach pilotażu; 
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 wzrost wiedzy wśród pracowników realizujących pilotażową część projektu na temat 

kompetencji instytucji działających na rzecz klientów zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

 bieżące przekazywanie informacji na temat działań realizowanych ze środków zewnętrznych 

w tym EFS; 

 organizację spotkania członków PZKW i MGI z radcą prawnym w celu uzupełnienia wiedzy 

w zakresie ochrony danych osobowych; 

 opracowywanie najbardziej skutecznych metod pracy z klientem pomocy społecznej, w tym 

również zasad komunikacji i porozumiewania się z beneficjentem; 

 aktywizację członków rodzin w ramach zawartego kontraktu rodzinnego  

w uzgodnieniu z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach i innych 

instytucji współpracujących (synergia działań); 

 stałe monitorowanie sytuacji rodzin uczestniczących w pilotażu; 

 uaktualnienie stron internetowych instytucji współpracujących oraz umieszczenie na nich 

informatora o zasobach instytucjonalnych powiatu; 

 wymiana informacji o kliencie pomocy społecznej poprzez wprowadzenie systemu 

informatycznego SEPI; 

 organizacja przy współpracy innych instytucji spotkań/ imprez o charakterze 

informacyjnym, profilaktycznym, integracyjnym np.: giełdy pracy, Ogólnopolski Tydzień 

Kariery, Festyn Rodzinny. 

 

3. Program współpracy pomiędzy IPiIS i IRP 

 

3.1 Wyznaczenie „mapy drogowej” prowadzącej do osiągnięcia pożądanego poziomu 

współpracy 

 

Mapa stanowi wyraz potrzeb i aspiracji w zakresie stworzenia systemu współpracy między 

instytucjami pomocy i integracji społecznej (IPiIS) oraz instytucjami rynku pracy (IRP)  

dla stworzenia otwartego systemu dostępu rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym  

do systemu pomocowego oraz praktyczne zastosowanie wobec rodzin zasady empowermentu. 

Założeniem utworzenia mapy jest: 

- konsolidacja instytucji, 

- kreowanie polityki otwartości wobec potrzeb rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

dotkniętych ubóstwem bądź długotrwałym bezrobociem dla maksymalnego wykorzystania zasobów 

instytucjonalnych oraz zasobów środowiska, z którego wywodzi się rodzina. 
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Mapa drogowa pożądanego poziomu współpracy: 

I. etap procesu tworzenia zasad współpracy obejmował powołanie Powiatowego Zespołu 

Koordynującego Współpracę w powiecie kieleckim, który skupiał przedstawicieli instytucji 

pomocy i integracji społecznej (IPiIS), instytucji rynku pracy (IRP), instytucji oświatowych, 

policji i organizacji pozarządowych oraz wypracowanie regulaminu współpracy.  

Podjęte działania to: 

- nawiązanie współpracy z kluczowymi instytucjami (Powiatowy Urząd Pracy, Gminne 

Ośrodki Pomocy Społecznej w Bielinach i w Masłowie), podpisanie listów intencyjnych, 

złożenie wniosku na realizację pilotażu, 

- analiza i typowanie pozostałych instytucji do wspólnej realizacji pilotażu, 

- wysłanie listów zapraszających do współpracy, 

- podpisanie porozumienia o współpracy, 

- określenie zasad współpracy w ramach powołanych zespołów, zasad rekrutacji  

i pracy z rodzinami, opracowanie wspólnie z członkami zespołów interdyscyplinarnych 

„Regulaminu realizacji pilotażowej części projektu „Schematom STOP!...” 

  

II. etap to pierwsze spotkania Zespołu odbywające się co najmniej raz w miesiącu i poświęcone 

wypracowaniu Lokalnego Programu Interdyscyplinarnego Współpracy, wspólnego „koszyka 

usług” dla rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, z którego będą 

mogły korzystać w ramach modułów ujętych w programie oraz określenie oczekiwanych 

efektów na poziomie zasobów, produktów i rezultatów podjętych działań. 

Podjęte działania to:  

- spotkanie organizacyjne: omówienie celów projektu i oczekiwań związanych z udziałem  

w pilotażu, 

- comiesięczne spotkania zespołu wspólnie z członkami MGI, 

- identyfikacja potencjału instytucji współpracujących przy realizacji pilotażowej części 

projektu oraz poszczególnych członków PZKW i MGI, 

- wymiana doświadczeń w zakresie współpracy IPiIS i IRP, 

- opracowanie harmonogramu wspólnych działań pomiędzy IPiIS i IRP oraz wyznaczenie 

obszarów współpracy, 

- podział zadań pomiędzy poszczególnych członków PZKW w celu opracowania Lokalnego 

Programu Interdyscyplinarnej Współpracy, 

- przygotowanie wraz z zespołem MGI wspólnego koszyka usług w ramach realizowanego 

pilotażu jak również zasobów instytucjonalnych powiatu – określenie aktualnej oferty 

pomocowej, 

- opracowanie i zatwierdzenie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy. 
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III. etap poświęcony był opiniowaniu i zatwierdzaniu rodzinnych programów aktywizacji 

zawodowej, pomocy i integracji społecznej dla rodzin zrekrutowanych do projektu 

„Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku 

pracy”, filtrowanie decyzji MGI dotyczących realizacji, „Rodzinnego programu aktywizacji 

zawodowej, pomocy i integracji społecznej” oraz monitoring związany z wypracowaniem 

wskaźników spodziewanych efektów. 

Podjęte działania to: 

- comiesięczne spotkania zespołu wspólnie z członkami MGI, 

- opracowanie wraz z zespołem MGI wzoru kontraktu pracy z rodzinami wielodzietnymi  

i wieloproblemowymi, 

- organizacja spotkań w dwóch gminach powiatu kieleckiego z rodzinami uczestniczącymi  

w pilotażu, 

- wspólne ustalenie priorytetów postępowania i analiza potrzebnych zasobów, 

- powołanie do realizacji poszczególnych zadań zespołów zadaniowych wg kompetencji, 

- monitoring kart usług – ocena stopnia realizacji założeń w kontraktach rodzinnych 

- analiza comiesięcznych sprawozdań uwzględniająca postęp realizacji poszczególnych 

zadań w kontekście osiąganych celów i wskaźników, 

- wsparcie zespołu MGI w zakresie wiedzy i możliwości pomocy różnych instytucji, 

- podejmowanie działań naprawczych mających na celu prawidłową realizację pilotażu. 

IV. etap dokonanie okresowej kontroli w rodzinach i ostatecznej ewaluacji projektu w celu 

opracowania wspólnie z MGI raportu z realizacji pilotażu projektu. 

Podjęte działania to: 

- comiesięczne spotkania zespołu wspólnie z członkami MGI, 

- opracowanie wzorów dokumentów pozwalających na monitorowanie działań skierowanych 

do rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych, a także zbadanie poziomu współpracy  

na początku i na końcu realizowanego pilotażu, 

- monitoring kart usług – ocena stopnia realizacji założeń w kontraktach rodzinnych, 

- analiza comiesięcznych sprawozdań uwzględniająca postęp realizacji poszczególnych 

zadań w kontekście osiąganych celów i wskaźników, 

- podejmowanie działań naprawczych mających na celu prawidłową realizację pilotażu, 

- ocena sprawozdań podsumowujących realizację działań projektowych skierowanych  

do rodzin wielodzietnych i wieloproblemowych 

- opracowanie raportu ewaluacyjnego. 

Przyjęta „mapa drogowa” doprowadziła do realizacji założeń a zaplanowane działania pozwoliły  

na osiągnięcie założonych celów. Doświadczenie i wiedzę członków PZKW warto wykorzystywać  

w działaniach kierowanych bezpośrednio do rodzin. 
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3.2 „Koszyki usług” dla rodzin wielodzietnych - dostępne zasoby instytucjonalne,  

a kompleksowość wsparcia skierowanego do rodzin wielodzietnych 

 

Koszyk usług dla rodzin wielodzietnych: 

Moduł Zatrudnieniowy: 

- Diagnoza predyspozycji zawodowych, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

wyznaczanie kierunków rozwoju zawodowego z uwzględnieniem potrzeb rynku przez doradców 

zawodowych. 

Zadanie zostało zrealizowane przez zatrudnionego w ramach zespołu MGI doradcę zawodowego. 

- Przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez warsztaty kształtujące umiejętności sprawnego 

poruszania się na rynku pracy, autoprezentacji, przełamywanie barier wewnętrznych po długim 

okresie pozostawania bez zatrudnienia. 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach przeprowadzonych warsztatów  z zakresu kreowania 

wizerunku. Przeprowadzono zajęcia z psychologiem na temat samoakceptacji oraz  

z doradcą zawodowym, których tematem była autoprezentacja - pierwsze wrażenie kluczem  

do sukcesu, a także zagadnienia związane z rozmową kwalifikacyjną.  

Dodatkowo na wyjeździe integracyjnym zrealizowano warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy 

dla dorosłych uczestników wyjazdu obejmujące następujące moduły tematyczne:  

- dokumenty aplikacyjne – wizytówką zawodową – zasady pisania i najczęstsze błędy w CV i LM, 

- przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, 

- metody aktywnego poszukiwania pracy. 

W ramach współpracy międzyinstytucjonalnej  zorganizowano 2 spotkania z przedstawicielami 

Powiatowego Urzędu Pracy dla członków rodzin uczestniczących w pilotażowej części projektu.  

Spotkania odbyły się w dwóch terminach w Gminie Masłów i Bieliny. 

W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele zespołów PZKW i MGI oraz koordynator. 

Główne punkty spotkań to: zmiany w ustawie, propozycje dla beneficjentów projektu z zakresu 

działalności PUP, aktualne oferty pracy. Dodatkowo uczestnicy otrzymali do szerszego zapoznania 

się nową informację dla osób rejestrujących się oraz opisane szczegółowo formy pomocy dla 

każdego  profilu. Uczestnicy otrzymali publikację „Praca Pilnie Poszukiwana” wydaną przez WUP 

w Kielcach. 

- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację kursów i szkoleń zawodowych. 

W ramach działań aktywizacyjnych zorganizowano następujące kursy i szkolenia: 

 Kurs spawalniczy dla jednego beneficjenta, 

 Kurs baristy dla sześciu beneficjentek, 

 Szkolenie z zakresu „ABC Przedsiębiorczości” dla siedmiu beneficjentek, 

 Kurs „Kosztorysowanie + Obsługa Programu Norma Pro” dla jednego beneficjenta, 
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 Kurs prawa jazdy kat. B dla sześciu beneficjentów, 

 Kurs „Nowoczesny sprzedawca – fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali 

płatniczych”  zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy dla 2 beneficjentek, 

 Kurs „Specjalista kadrowo-płacowy” zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy dla  

3 beneficjentek, 

 Szkolenie „Programy pakietu Office Word 2007” – zorganizowane przez Powiatowy Urząd 

Pracy dla 1 beneficjentki. 

- Uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, pomaturalnym, zmiana kierunków 

kształcenia. 

W ramach realizowanego pilotażu jedna z uczestniczek pilotażu rozpoczęła naukę w Wyższej Szkole 

Administracji Publicznej, kierunek: Administracja (studia niestacjonarne). Sfinansowano pierwsze 

miesiące nauki (październik-grudzień). 

- Działania wspierające w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. 

W ramach współpracy międzyinstytucjonalnej zorganizowano bezkosztowo dwie wizyty studyjne. 

Pierwszy wyjazd obejmował wizytę w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nad Wodą”  

w Ciekotach, Świętokrzyskim Klubie Jazdy Konnej w Brzezinkach oraz Zakładzie 

Aktywności Zawodowej w Kielcach. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się  

z  funkcjonowaniem w/w podmiotów, poznać etapy powstawania, sukcesy oraz przeszkody 

w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. We wrześniu 2014r. została zorganizowana 

druga wizyta studyjna  - do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej. Wyjazd ten miał na celu 

zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej, oraz pokazanie historii 

utworzenia spółdzielni socjalnej w Gminie Bieliny. 

Zwięczeniem cyklu wizyt studyjnych był zorganizowany w dniu 27.09.2014 r. jednodniowy wyjazd 

studyjny do Bałtowa połączony z przeprowadzeniem spotkania tematycznego pn. „Rozwój 

społeczno-gospodarczy Bałtowa w oparciu o idee partnerstwa trójsektorowego i ekonomii 

społecznej” oraz z zaprezentowaniem dobrych praktyk (zwiedzanie kompleksu). Podczas wyjazdu 

zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Bałtów 

„Bałt”, który zapoznał uczestników z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oraz poprowadził 

spotkanie tematyczne. 

Dodatkowo w ramach modułu zatrudnieniowego zorganizowano: 

 Praktyczne warsztaty z zakresu doskonalenia umiejętności budowlano-wykończeniowych 

dla mężczyzn uczestniczących w projekcie oraz adaptację pomieszczeń u 7 rodzin, 

 Zajęcia projektowania i programowania robotów z klocków LEGO w Kieleckim Parku 

Technologicznym dla 9 dzieci, 

 Zajęcia wyrównawcze /korepetycje z języka angielskiego, języka polskiego, języka 

niemieckiego, matematyki, chemii. Zakupiono wyprawki dla dzieci i pomoce dydaktyczne.  



 

44 

 

Moduł społeczny i integracyjny: 

- Szkolenia miękkie z zakresu umiejętności psychospołecznych i kompetencji psychologicznych 

(przykładowo: radzenie sobie ze stresem, asertywność, treningi twórczego myślenia, warsztaty 

motywacyjne, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów). 

- Warsztaty i treningi integracyjne, team-building, 

- Spotkania integracyjne jako element niwelowania różnic społecznych pomiędzy ogółem 

społeczeństwa, a grupami wykluczonymi społecznie. 

W ramach powyższego koszyka usług zorganizowano: 

 Wyjazd integracyjny dla całych rodzin połączony z przeprowadzeniem warsztatów 

obejmujący m.in.: 

a) warsztaty interpersonalne p.n. „Bądź kreatywny”. Celem warsztatów było zapoznanie 

uczestników ze znaczeniem pojęć „kreatywność”, „twórcze myślenie”, a także kształtowanie 

postawy aktywności, przedsiębiorczości, oryginalności i pomysłowości, 

b) zajęcia teatralne – zabawa słowem  - zorganizowane dla dzieci i młodzieży, 

c) zajęcia promujące wspólne, rodzinne spędzanie czasu: rozwijające umiejętności 

manualne, 

d) zajęcia sportowe, 

e) całodniową wycieczkę autokarową turystyczno-krajoznawczą 

f) zajęcia integracyjne: dwie dyskoteki z poczęstunkiem, ognisko,  wycieczkę pieszą  

po okolicy, wspólne wyjścia na plażę. 

 Weekendową wycieczkę do Zakopanego i okolic dla rodzin uczestniczących w pilotażu, 

 Festyn rodzinny dla rodzin wraz z otoczeniem i środowiskiem lokalnym, 

 Uroczystą Wigilię dla uczestników pilotażu. 

 

Moduł rodzinny: 

- Utworzenie i doposażenie Centrum dla Rodzin, miejsca spotkań rodzin funkcjonujących 

prawidłowo i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, sfinansowanie prowadzonych zajęć  

ze specjalistami, atrakcyjne spędzanie wspólnego czasu. 

- Poradnictwo rodzinne (terapia indywidualna rodzin, mediacje rodzinne, warsztaty umiejętności 

wychowawczych dla rodziców) 

- Organizacja wspólnych wyjazdów wypoczynkowych dla rodziców i dzieci, promowanie spędzania 

czasu wolnego w gronie rodzinnym, zacieśnianie więzi rodzinnych, 

- Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 7 w trakcie organizacji zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla 

pozostałych członków rodziny. 

 - Organizacja akcji i kampanii profilaktycznych dot. np. przeciwdziałania przemocy, narkomanii, 

uzależnień itp. 
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W ramach powyższego modułu zorganizowano: 

 Zajęcia w Centrum dla Rodzin. Centrum dla Rodzin funkcjonuje od czerwca 2014r. 

Głównym celem utworzenia Centrum dla Rodzin była organizacja miejsca spotkań rodzin 

uczestniczących w pilotażu i realizacja części zaplanowanych działań.  Jest to miejsce,  

w którym organizowane było: poradnictwo specjalistyczne, warsztaty grupowe dla rodzin, 

korepetycje dla dzieci i młodzieży, kursy, szkolenia. W Centrum rodziny mogły mieć stały 

kontakt z pracownikami realizującymi pilotaż, 

 Cykl warsztatów z zakresu umiejętności wychowawczych dla rodziców. Dzieci w czasie 

przeprowadzania warsztatów spędzały czas w bawialni. Warsztaty prowadzone były przez 

członka MGI – pedagoga oraz psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, 

 Terapię dziecka z zespołem Aspergera, 

 Warsztaty z zakresu profilaktyki przemocy (dwa spotkania) organizowane w Centrum dla 

Rodzin, prowadzone przez członka MGI, 

 Zakupiono okulary korekcyjne dla jednego beneficjenta. 

 

Moduł sport i kultura: 

- Wyrównywanie szans edukacyjnych, organizacja zajęć dydaktycznych, wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych i innych dostosowanych do potrzeb dzieci  

i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zakup pomocy dydaktycznych. 

- Umożliwienie rozwijania zainteresowań  wszystkich członków rodziny. 

- Przeciwdziałanie nieakceptowanym zachowaniom poprzez terapię, zajęcia, rozmowę z dziećmi 

sprawiającymi problemy wychowawcze. 

- Profilaktyka zdrowotna – sfinansowanie badań lekarskich 

- Promowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych, aktywnego trybu 

życia i zdrowego odżywiania się. 

- Promowanie lokalnego środowiska kulturalnego poprzez organizację wyjść do kina, teatru, muzea i 

innych obiektów społeczno – kulturalnych. 

W ramach powyższego modułu zorganizowano: 

 Wspólne rodzinne wyjścia do kina, 

 Wspólne rodzinne wyjścia na basen, zakup strojów kąpielowych, 

 Zakup rowerka i worka treningowego dla dziecka z zespołem Aspergera, 

 Dodatkowe zajęcia: nauka gry na instrumencie klawiszowym. 

W ramach modułu Sport i kultura zaplanowano organizację wspólnych wyjść na mecz piłki 

nożnej. Z uwagi na konieczność założenia kart kibica w celu nabycia biletów – rodziny 

zrezygnowały z proponowanej formy wsparcia. 
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Na etapie tworzenia Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy opracowano 

ogólny katalog usług mający na celu szeroką i kompleksową aktywizację rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym również przy wykorzystaniu dostępnych zasobów 

instytucjonalnych. Uszczegółowienie katalogu usług nastąpiło po przeprowadzeniu 

wnikliwej diagnozy rodzin rekrutowanych do projektu. Wszystkie potrzeby zostały 

uwzględnione w kontraktach pracy z rodziną i przełożyły się na działania zaplanowane  

w budżecie pilotażowej części projektu. Kontrakty pracy z rodziną podlegały aktualizacji  

w czasie trwania projektu. Dzięki temu możliwe było bieżące dostosowywanie 

przydzielanego wsparcia do aktualnych potrzeb rodziny. 
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3. 3 Harmonogram wspólnych działań pomiędzy IPiIS i IRP 

 

 

 

Koszyk usług dla rodzin wielodzietnych Kluczowe instytucje  
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cza 

Z
esp

ó
ł  S

zk
ó
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Moduł Zatrudnieniowy          

Diagnoza predyspozycji zawodowych, indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, wyznaczanie kierunków rozwoju 

zawodowego z uwzględnieniem potrzeb rynku przez doradców 

zawodowych 

 X X   X   X 

Działania wspierające w zakładaniu własnej działalności 

gospodarczej – w tym organizacja wizyt studyjnych 
X X X X   X   

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych 
     X   X 

Przygotowanie do wejścia na rynek pracy poprzez warsztaty 

kształtujące umiejętności sprawnego poruszania się na rynku 

pracy 

 X  X      

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez organizację 

kursów i szkoleń zawodowych. 
 X        

Uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym, 

pomaturalnym, zmiana kierunków kształcenia, organizacja 

zajęć wyrównawczych, korepetycji. 

     X   X 

Moduł społeczny i integracyjny:          

Zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych 
     X   X 

Prowadzenie warsztatów integracji społecznej, warsztaty  

i treningi integracyjne 
X  X X      

Spotkania integracyjne 
X  X X    X 

 

 

Organizacja wsparcia dla niepełnosprawnych członków rodziny X   X      

Wsparcie w zakresie edukacji dot. problematyki prawnej, 

poruszania się  w obszarze prewencji kryminalnej 
X    X     

Moduł rodzinny:          

Utworzenie miejsca spotkań dla rodzin – Centrum dla Rodzin X  X       

Udzielanie uczniom porad i konsultacji w zakresie potrzeb i 

oczekiwań  psychospołecznych, konfliktów, efektywnego  

uczenia się,  

X  X   X   X 

Organizacja akcji i kampanii profilaktycznych dot. np. 

przeciwdziałania przemocy, narkomanii, uzależnień itp. X    X   X 

 

 

 

Udzielanie osobom i ich rodzinom pomocy w odbudowaniu i 

podtrzymaniu umiejętności w życiu społeczności lokalnej, w 

powrocie do pełnienia ról społecznych. 

X  X X     
 

 

Pomoc finansowa i materialna   X       

Moduł sport i kultura:          

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu      X  X X 
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3.4 Instrumenty rozwiązywania zdiagnozowanych barier pomiędzy IPiIS i IRP 

Jakość usług świadczonych przez IPiIS i IRP jest systematycznie podnoszona. Jest to 

możliwe dzięki wprowadzaniu nowych rozwiązań i doskonaleniu narzędzi ułatwiających 

świadczenie usług  i zwiększających zadowolenie klientów. 

W rozwoju instytucji pomocy społecznej oraz realizacji działań z zakresu pomocy społecznej należy 

uwzględniać podnoszenie jakości usług i poszerzanie oferty poprzez podejmowanie nowych działań 

lub organizacje nowych podmiotów, które powinny być odpowiedzią na pojawiające się potrzeby 

zmierzające do ograniczania patologii społecznej. Instrumenty rozwiązywania zdiagnozowanych 

barier pomiędzy IPiIS i IRP umieszczone w Lokalnym Programie Interdyscyplinarnej Współpracy 

(LPIW)  określono na początku realizacji pilotażu w następującym zakresie: 

Lp. Bariera: Przyczyna: Propozycja rozwiązania 

(działania): 

1.  brak przepływu 

rzetelnych, aktualnych 

informacji między 

instytucjami 

pomagającymi, zbyt 

późne ich 

przekazywanie, także do 

nieodpowiednich 

podmiotów, 

- skupianie się na wykonywaniu 

swoich zadań bez informowania 

innych o sposobie załatwienia 

sprawy 

- brak znajomości aktualnych 

przepisów prawa 

- bezczynność urzędników 

- organizowanie szkoleń 

- określenie szczegółowych 

schematów działania 

(porozumienia miedzy 

instytucjami) 

2.  unikanie 

odpowiedzialności 

dotyczących różnych 

decyzji (obawa, że jeśli 

coś dana instytucja czy 

osoba ją reprezentująca 

przedstawi, zaproponuje, 

to będzie musiała sama to 

zrobić lub obawa, że 

zostanie to negatywnie 

ocenione przez innych) 

- obawa , że sprawę trzeba będzie 

załatwić samemu 

- obawa, że propozycja nie spotka 

się z aprobatą 

 

- innowacyjność rozwiązań 

- indywidualne podejście do 

klienta- pokonywanie barier 

instytucjonalnych 

3.  źle interpretowana 

ustawa o ochronie 

danych osobowych  

(a przez to np. nie 

przekazywanie sobie 

informacji, które 

mogłyby służyć sprawie 

klienta), 

- brak wiedzy prawnej 

- brak szkoleń 

 - brak koordynacji działań 

- organizowanie szkoleń 

- określenie szczegółowych 

schematów działania 

(porozumienia miedzy 

instytucjami) 

4.  patrzenie przez pryzmat 

celów instytucjonalnych 

a nie zawsze celów 

klienta 

- ścisłe trzymanie się litery prawa 

- brak dostatecznych środków 

finansowych i kadrowych na 

realizację zadań 

- gromadzenie zbyt dużej 

dokumentacji potwierdzającej 

działania pracowników instytucji 

- powielanie dokumentacji 

-  ukierunkowanie na potrzeby 

klienta 

- podejście holistyczne 

(całościowe) 

5.  używanie 

specjalistycznego języka 

dla danej instytucji nie 

zawsze zrozumiałego dla 

innych 

- konieczność stosowania 

nazewnictwa specjalistycznego, 

charakterystycznego dla danej 

dziedziny 

- stosowanie wobec klienta 

prostego, zwięzłego przekazu 
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Interdyscyplinarna współpraca w ramach PZKW i MGI pozwoliła na zniwelowanie barier w oparciu 

o wypracowane rozwiązania tj: 

 organizowanie wspólnych szkoleń i spotkań, 

 określenie szczegółowych schematów działania (porozumienia miedzy instytucjami), 

 innowacyjność rozwiązań, 

 indywidualne podejście do klienta- pokonywanie barier instytucjonalnych, 

 ukierunkowanie na potrzeby klienta, 

 podejście holistyczne (całościowe), 

 stosowanie wobec klienta prostego, zwięzłego przekazu. 

 

3.5 Zasady wypracowywania i podejmowania decyzji przez PZKW 

 

1.  Do poszczególnych zadań powołano zespoły zadaniowe wg kompetencji. 

2. Zespół  przedstawiał zagadnienia na forum, które były przyjmowane zwykłą większością głosów. 

3. Każdy uczestnik spotkania bez względu na płeć miał możliwość przedstawienia swojego 

stanowiska w danej sprawie. 

4. Wszystkie działania były na bieżąco monitorowane przez zespoły MGI i PZKW, efekty 

pracy/sytuacje problemowe przedstawiano na spotkaniach w celu wypracowania i zastosowania 

narzędzi naprawczych i osiągnięcia założonych celów i rezultatów. Działania naprawcze 

konsultowano na spotkaniach zespołów a następnie przedstawiano rodzinie objętej wsparciem  

do ewentualnej modyfikacji i zaakceptowania. 

5. Kluczowe decyzje dotyczące rodzin podejmowano przy udziale członków rodziny. 

6. Przy podejmowaniu decyzji zespół PZKW kierował się opinią członków zespołu MGI oraz innych 

przedstawicieli różnych instytucji uczestniczących w spotkaniach gościnnie.  

7. Końcowym etapem pracy zespołu była ewaluacja osiągniętych rezultatów. 

Szczegółowe zasady działania zespołów MGI i PZKW  reguluje zawarte Porozumienie o współpracy 

oraz Regulamin realizacji pilotażowej części projektu „Schematom STOP!...” przyjęty 

Zarządzeniem Nr 16/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach 

w dniu 31.12.2013 r. 
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4 Cele, rezultaty, działania i wskaźniki LPIW 

 

4.1 Cel główny LPIW 

 

Celem głównym Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy było opracowanie  

i wdrożenie skoordynowanego systemu współpracy instytucji pomocy i integracji społecznej  

oraz instytucji rynku pracy wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu 

bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia  

z systemu świadczeń pomocy społecznej a także testowe wypracowanie nowych instrumentów 

rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej. 

Powyższy cel został osiągnięty poprzez wypracowanie rozwiązań pozwalających na poprawę jakości 

świadczonych usług przez instytucje działające na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz wspólne działania pozwalające osiągnąć lepsze rezultaty niż działania 

indywidualne. Podniesienie jakości świadczonego wsparcia i spójności usług instytucji powiatowych 

i gminnych pozwoliło na zastosowanie działań komplementarnych i efektywnych w stosunku do 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Pilotażowa realizacja projektu na terenie Powiatu Kieleckiego przyczyniła się  

do zacieśnienia współpracy między instytucjami działającymi w ramach powołanych zespołów 

PZKW i MGI. W ramach współpracy międzyinstytucjonalnej nastąpił znaczny wzrost wiedzy wśród 

pracowników w zakresie kompetencji instytucji działających na rzecz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, wypracowanie nowych metod pracy, a tym samym poprawa jakości 

świadczonych usług. Rodziny uczestniczące w pilotażu otrzymały kompleksowe wsparcie będące 

odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Beneficjenci zdobyli nowe umiejętności i doświadczenia, 

wzmocnili poczucie własnej wartości oraz pogłębili relacje i więzi w rodzinie. Część osób znalazła 

zatrudnienie. Jedna z rodzin usamodzielniła się i nie korzysta ze wsparcia pomocy społecznej. 

 

4.2 Cele szczegółowe, rezultaty i wskaźniki LPIW 

 

Cel szczegółowy 

projektu 

 

Działania 
Nazwa 

wskaźnika 

Wartość 

wskaźnika 

do 

osiagnięci

a 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika Rezultaty/efekty 

Zwiększenie spójności 

oddziaływania 

instytucji dwóch 

systemów wsparcia i 

pomocy (IPiIS i IRP)  

 

1.Powołanie 

PZKW 

2.Powołanie 

MGI 

3.Wybór 

opiekuna rodziny 

4.Organizacja 

zespołów 

1.Liczba 

kluczowych 

instytucji 

działających w 

ramach PZKW  

10 

 

 

10 1.Opracowanie 

jednego Lokalnego 

Programu 

Interdyscyplinarnej 

Współpracy (LPIW)  

2. Nawiązanie 

współpracy 

instytucjonalnej i 

2.Liczba 

podmiotów 

działających w 

6 6 
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roboczych  MGI  podpisanie 

porozumienia o 

współpracy  

3.Objęcie pomocą 10 

rodzin z dwóch Gmin 

Bieliny i Masłów. 

4.Wydanie 

informatora w wersji 

elektronicznej  

3.Liczba 

powołanych 

opiekunów 

rodziny 

9 9 

Cele szczegółowe 

wynikające z 

kontraktów 

rodzinnych i celów 

działań 

„koszykowych” 

Działania 
Nazwa 

wskaźnika 

Wartość 

wskaźnika 

do 

osiagnięci

a 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika  

Rezultaty /efekty/ 

1.Zwiększenie wiedzy 

wśród pracowników 

instytucji pomocy i 

integracji społecznej 

oraz instytucji rynku 

pracy i innych 

instytucji pracujących 

z rodziną nt: 

wzajemnych 

kompetencji i 

możliwości. 

1.Spotkania 

PZKW 

2.Spotkania MGI 

3. Opracowanie 

Regulaminów 

przez członków 

PZKW 

4.Określenie 

wiedzy o 

instytucjach 

współpracującyc

h w PZKW i 

MGI 

 

1.Liczba spotkań 

PZKW 

1 w 

miesiącu 

 

1 w 

miesiącu 

 

1.Listy obecności ze 

spotkania PZKW 

2.Listy obecności ze 

spotkań MGI 

3.Opracowanie 

Regulaminu realizacji 

pilotażowej części 

projektu „Schematom 

STOP!...” 

regulującego m.in. 

zasady pracy 

zespołów PZKW  

i MGI  
4. Opracowanie 

raportu z wyników 

ankiet dla 

realizujących pilotaż 

przedstawicieli 

zaangażowanych 

instytucji (przed 

realizacją pilotażu ) 

2.Liczba spotkań 

MGI 

2 w 

miesiącu 

2 w 

miesiącu 

3.Liczba 

opracowanych 

Regulaminów 

działania PZKW 

w Powiecie 

kieleckim 

1 1 

4. Liczba 

opracowanych 

Regulaminów 

działania MGI w 

Powiecie 

kieleckim 

1 1 

5.Liczba 

opracowanych 

ankiet dla 

realizujących 

pilotaż 

przedstawicieli 

zaangażowanych 

instytucji 

1 1 

2.Ujednolicenie 

sposobów pracy z 

klientami (rodzinami 

wielodzietnymi – 

wieloproblemowymi)  

w oparciu o zasoby 

instytucjonalne 

funkcjonujące na 

terenie powiatu i 

gminy. 

1.Opracowanie 

wzoru kontraktu 

rodzinnego 

2. Opracowanie 

wzoru wywiadu 

fokusowego ze 

wszystkimi 

członkami 

rodziny 

1.Liczba rodzin 

objętych 

kontraktami 

rodzinnymi 

10 11 1. Podpisanie 

kontraktów 

rodzinnych (jedna z 

rodzin zrezygnowała 

z udziału w 

projekcie, na jej 

miejsce zrekrutowano 

nową rodzinę) 

2. Przeprowadzenie 

wywiadów 

fokusowych (jedna z 

rodzin zrezygnowała 

z udziału w 

projekcie, na jej 

miejsce zrekrutowano 

nową rodzinę) 

 

2.Liczba rodzin 

objętych 

wywiadem 

fokusowym 

10 11 

3.Poprawa warunków 

usamodzielnienia 

rodzin poprzez 

1.Opracowanie 

kwestionariusza 

ankiety dla 

1.Liczba 

opracowanych 

kwestionariuszy 

1 1 1.Diagnoza rodzin 

2.Poprawa 

funkcjonowania 
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kompleksową zmianę 

metod oraz 

udzielanego zakresu 

wsparcia. 

uczestników 

projektu 

pilotażowego  

2.Opracowanie 

innowacyjnych 

działań na rzecz 

rodzin (np. 

warsztaty, 

szkolenia, 

wsparcie dla 

dzieci i 

młodzieży itp.) 

3. Aktywny 

udział rodzin w 

projekcie 

4.Integracja 

społeczna rodzin 

ze środowiskiem 

lokalnym (np. 

wypoczynek 

rodzin, spotkania 

integracyjne)  

ankiet dla 

uczestników 

projektu 

rodzin w środowisku 

rodzinnym i 

lokalnym  

3.Poprawa 

umiejętności 

członków rodzin 

uczestniczących  

w pilotażu w 

poruszaniu się na 

otwartym rynku 

pracy 

2.Liczba rodzin 

objętych 

innowacyjnym 

wsparciem 

10 10 

3.Liczba rodzin 

które ukończyły 

udział w 

projekcie 

8 10 

4.Liczba rodzin 

biorących udział 

w integracji 

9 10 

4.Rozwijanie pomocy 

opartej na jakości 

poprzez wykorzystanie  

istniejących 

kompetencji, 

uprawnień i zasobów 

lokalnych w powiecie i 

gminach. 

1.Opracowanie 

kart usług 

2. Określenie 

wiedzy o 

instytucjach 

współpracującyc

h w PZKW i 

MGI 

 

1.Liczba kart 

usług instytucji 

działających na 

rzecz rodziny 

20 54 1.Opracowanie 

danych z kart usług 

do informatora 

2. Opracowanie 

raportu z wyników 

ankiet dla 

realizujących pilotaż 

przedstawicieli 

zaangażowanych 

instytucji (po 

realizacji pilotażu ) 

2. Liczba 

opracowanych 

ankiet dla 

realizujących 

pilotaż 

przedstawicieli 

zaangażowanych 

instytucji 

1 1 

 

 

4.3 Plan działań 

 

1. Utworzenie PZKW. 

a. Rekrutacja członków PZKW, 

b. Wypracowanie i przygotowanie zasad pracy PZKW, 

c. Wypracowanie zasad współpracy PZKW i MGI, 

d. Ustalenie zasad rekrutacji rodzin objętych pilotażem, 

e. Badanie członków zespołu projektowego pod kątem efektywności współpracy 

międzyinstytucjonalnej.  

2. Przygotowanie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy. 

a. Podział zadań  pomiędzy współpracujące podmioty, 

b. Konsultowanie  poszczególnych elementów Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej 

Współpracy na spotkaniach zespołu, 

c. Wypracowywanie wspólnych rozwiązań w zakresie podniesienia poziomu współpracy, 
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d. Konsultacje z ekspertem w zakresie przygotowania programu, 

3. Wypracowanie wraz z ekspertem ostatecznej wersji Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej 

Współpracy. 

a. Konsultowanie  poszczególnych elementów Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej 

Współpracy na spotkaniach zespołu, 

b. Konsultacje z ekspertem w zakresie przygotowania programu, 

4. Spotkanie informacyjne i integracyjne dla rodzin z zespołem PZKW i MGI, dopasowanie form 

wsparcia. 

a. Organizacja spotkań na terenie gmin objętych pilotażem z rodzinami rekrutowanymi  

do projektu. 

b. Zdiagnozowanie potrzeb rodziny  na podstawie dostępnych informacji we wszystkich 

obszarach: socjalny, zawodowy, zdrowotny, kulturowo-sportowy, rodzinny, społeczno-

integracyjny, psychopedagogiczny.       

 bezpośrednio od zrekrutowanej rodziny,  

 od dalszej rodziny i znajomych,  

 od instytucji,  

 możliwości wybranej rodziny - dobre strony, 

 trudności wybranej rodziny - słabe strony,  

 uproszczony genogram wybranej rodziny, 

5. Wdrażanie Lokalnego Programu Interdyscyplinarnej Współpracy. 

a. Współpraca członków PZKW w zakresie realizacji wsparcia na rzecz rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – zatwierdzanie decyzji MGI, wspólne wypracowywanie 

rozwiązań, 

b. Stały monitoring związany z wypracowaniem wskaźników spodziewanych efektów, 

comiesięczna analiza sprawozdań z realizacji kontraktów pracy z rodziną. 

6. Dokonanie ostatecznej ewaluacji – raport PZKW opracowany wspólnie z zespołem MGI, który 

oceniać będzie: 

a. Stan wypracowania wskaźników założonych na początku realizacji projektu, 

b. Analiza stopnia osiągnięcia założonych celów, 

c. Badanie efektywności  współpracy w zespole projektowym, 

d. Stopień niewypracowania założonych rezultatów – weryfikacja przyczyn i skutków 

e. Opracowanie końcowego raportu i sprawdzenie poprawności dokumentacji. 
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4.4 Trwałość rezultatów LPIW 

 

W ramach realizowanego pilotażu zostały osiągnięte rezultaty, których zasięg przełoży się na 

dłuższy okres niż realizacja programu.  

1. Wzrost wiedzy wśród pracowników na temat zadań realizowanych w innych jednostkach.  

Na początku realizacji pilotażu wszyscy członkowie PZKW i MGI wypełnili ankietę dotyczącą  

poziomu współpracy międzyinstytucjonalnej. W końcowym okresie realizacji pilotażu badanie 

ankietowe przeprowadzono powtórnie. Raporty z przeprowadzonych badań pokazały w jakim 

stopniu nastąpił wzrost wiedzy i świadomości wśród pracowników realizujących zadania pilotażu  

na temat kompetencji innych jednostek wspierających rodzinę wielodzietną i wieloproblemową. 

Ankietowani stwierdzili, że udział przedstawicieli różnych instytucji/organizacji w pilotażu projektu 

„Schematom STOP!...” przyczynił się do ich osobistego rozwoju i zdobycia wiedzy w zakresie 

oferty różnych instytucji/organizacji, która jest przydatna w pracy na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Uczestnicy pilotażu najczęściej wspierali się w zakresie doradztwa i konsultacji, wymiany 

doświadczeń, udostępniania materiałów, wspólnie podejmowali różnorodne działania. Większość 

instytucji zaangażowanych w realizację pilotażu wprowadziła do swojej oferty zmiany wynikające 

ze zdobytych w ten sposób doświadczeń. 

2.  Informator o jednostkach działających na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem 

społecznym na terenie powiatu kieleckiego (w wersji elektronicznej). Do kluczowych jednostek 

rozesłano karty usług z prośbą o ich wypełnienie. W kartach zostały uwzględnione wszystkie 

proponowane przez jednostki działania. Na podstawie zebranych informacji został opracowany 

katalog instytucji wraz z zakresem oferowanego wsparcia. Został on umieszczony na stronach 

internetowych Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej (Masłów i Bieliny), Powiatowego Urzędu 

Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

3. Opracowanie ścieżki zawodowej w formie diagramu obrazującego możliwości wsparcia  

w ramach aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie 

pracy. Ścieżka została opracowana w wersji elektronicznej i umieszczona na stronach internetowych 

Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Masłowie i Bielinach  

oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 

4. Raport ewaluacyjny z realizacji pilotażu. Członkowie Powiatowego Zespołu 

Koordynującego Współpracę oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej opracowali Karty dobrych 

praktyk w zakresie innowacyjnych form wspierania rodzin wielodzietnych oraz skutecznej 

współpracy zespołów interdyscyplinarnych. Raport ewaluacyjny przygotowany przez PZKW i MGI 

podsumował  nowatorskie rozwiązania, które zostały z sukcesem przeprowadzone wśród rodzin 

objętych projektem. Uzyskany w ten sposób „katalog dobrych praktyk” będzie mógł być 

wykorzystany w realizacji projektów w ramach nowej perspektywy finansowej. 
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5. Centrum dla Rodzin. Utworzone na potrzeby projektu Centrum dla Rodzin funkcjonuje do dnia 

dzisiejszego. W związku z zaplanowanym przedłużeniem pilotażu o drugi etap testów planuje 

się dalszą kontynuację działalności oferowanej w Centrum. 

 

5 Zarządzanie LPIW 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach pełniące obowiązki Lidera pilotażu organizowało 

kadrę odpowiedzialną za prawidłową realizację pilotażowej części projektu „Schematom Stop! 

Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”. 

Osobą odpowiedzialną za koordynację procesu wypracowania Lokalnego Programu 

Interdyscyplinarnej Współpracy oraz Rodzinnego programu aktywizacji zawodowej, pomocy 

i integracji społecznej, był koordynator pilotażu mający za zadanie: 

- organizowanie prac oraz spotkań zespołów PZKW, MGI, 

- dbałość o prawidłowy przepływ informacji pomiędzy PZKW, MGI oraz ekspertem i CRZL  

- prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej, 

- organizację działań dla rodziny w ujęciu zasad realizacji projektu, 

- prowadzenie monitoringu działań skierowanych do rodzin wielodzietnych objętych wsparciem. 

Wszystkie instytucje uczestniczące w realizowanym pilotażu odpowiadały za merytoryczną stronę  

programu. Lider ponosił odpowiedzialność dodatkowo za zakres rzeczowo-finansowy programu. 

Organizacją wsparcia biurowego zajmował się Lider pilotażu. 

W procesie realizacji wsparcia na rzecz rodzin objętych pilotażem uczestniczyły dwa zespoły:  

PZKW oraz MGI. Jednostki do współpracy zostały wstępnie wytypowane przez Lidera, a następnie 

zaproszone do udziału w pilotażu. Podpisano porozumienia o współpracy. 

PZKW działał na polu międzyinstytucjonalnej współpracy w zakresie tworzenia oraz pozyskiwania 

informacji o działaniach na rzecz rodzin objętych pilotażem. Wspierał MGI w opracowaniu założeń 

programu oraz w doborze odpowiedniego wsparcia dla rodzin. Przedstawiał możliwości instytucji,  

w których pracują jego członkowie, kierunkował działania, monitorował ich realizację oraz jeśli 

wymagała tego sytuacja wprowadzał wraz z zespołem MGI zmiany w rodzinnym programie 

odpowiednio do bieżących potrzeb rodzin.  

MGI była grupą tworzącą zespół wspierający rodziny zakwalifikowane do projektu, pracującą  

z rodziną, również na jej terenie. 

Oba zespoły pozyskiwały informacje niezbędne do monitoringu i ewaluacji. Funkcję kontrolną 

sprawował Lider pilotażu. 
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6 Promocja LPIW 

 

Promocja lokalnego programu przebiegała w oparciu o kampanię informacyjną prowadzoną 

poprzez instytucje współpracujące w realizacji pilotażu na terenie powiatu kieleckiego.  

Działania promocyjne w ramach projektu odbywały się poprzez: 

1. Ogłoszenie o naborze rodzin do projektu, 

2. Cykliczne publikacje na stronach internetowych parterów pilotażu w zakresie postępów 

realizacji projektu, 

3. Publikację informacji o projekcie przez Stowarzyszenie MaslowInfo (www.maslow.info.pl) 

4. Umieszczenie informacji w lokalnej prasie: Kurier Masłowski, Kalejdoskop Powiatu 

Kieleckiego, Gazeta Bielińska, 

5. Przekazanie informacji o projekcie na sesji Rady Gminy w Masłowie i Bielinach, 

6. Przekazanie informacji o projekcie do Urzędów Gmin Masłów i Bieliny oraz podległych im 

jednostek organizacyjnych, 

7. Wydanie informatora w wersji elektronicznej w zakresie kart usług poszczególnych 

instytucji działających na rzecz rodziny i umieszczenie go na stronach internetowych 

Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Masłowie i Bielinach, Powiatowego Urzędu 

Pracy W Kielcach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, 

8. Zorganizowanie spotkań promujących projekt (Festyn rodzinny, Spotkanie Wigilijne) przy 

udziale władz lokalnych, rodzin biorących udział w projekcie, rodzin wspomagających. 

9. Dodatkowo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zleciło przygotowanie Ksiąg 

Pamiątkowych z działań realizowanych w ramach pilotażu. Koszt publikacji ksiąg zostanie 

pokryty z własnych środków finansowych jednostki. Księgi Pamiątkowe zostaną  bezpłatnie 

przekazane rodzinom uczestniczącym w projekcie.  

 

7 Źródła finansowania LPIW 

 

Lokalny Program Interdyscyplinarnej Współpracy finansowany był ze środków przekazanych 

przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach realizowanego projektu 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Część działań realizowana na rzecz rodzin 

objętych projektem finansowana była ze środków krajowych, jeżeli dotyczyła działań będących  

w katalogu usług danej instytucji wynikającym z obowiązku ustawowego. Działania, które udało się 

zorganizować w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej, bez udziału środków projektowych to: 

- uruchomienie Centrum dla Rodzin – koszt wynajmu pomieszczeń i media pokrywane były  

ze środków własnych PCPR. Dodatkowo Gminy Masłów i Bieliny w trakcie realizacji pilotażu 

udostępniały bezpłatnie pomieszczenia na spotkania rodzin z przedstawicielami PZKW i MGI  
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oraz ze specjalistami. W styczniu 2015r., z uwagi na przedłużenie pracy z rodzinami o jeden miesiąc, 

Lider pilotażu sfinansował dwukrotny pobyt dzieci beneficjentów w bawialni w trakcie 

przeprowadzania warsztatów w Centrum dla Rodzin, 

- poradnictwo specjalistyczne: zawodowe, psychologiczne i prawne, 

- kursy przeprowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy: 

 „Nowoczesny sprzedawca – fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych”  

dla 2 beneficjentek, 

 „Specjalista kadrowo-płacowy” dla 3 beneficjentek, 

 „Programy pakietu Office Word 2007” dla 1 beneficjentki, 

- organizacja dwóch wizyt studyjnych do gospodarstw agroturystycznych i podmiotów ekonomii 

społecznej działających na terenie powiatu. Zapewniono bezpłatny transport i catering. 

- dwudniowe szkolenia „Praca z rodziną metodą genogramu” zorganizowane na potrzeby 

realizowanego pilotażu przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu 

„Edukacja receptą na lepsze jutro” dla opiekunów rodzin – członków MGI, 

- zorganizowano spotkanie z radcą prawnym w celu pogłębienia i usystematyzowania wiedzy 

członków PZKW i MGI nt. stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, 

- zorganizowano spotkanie zespołu MGI ze specjalistą ds. uzależnień w celu właściwego 

ukierunkowywania działań wobec członków rodzin mających problemy z nadużywaniem 

alkoholu oraz stosujących przemoc. 
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8. Harmonogram wdrażania LPIW  

 

Termin 

 

 

Zadanie 

 

Działanie 

 

Osoby realizujące, Instytucje. 

Grudzień 

- Styczeń 

Utworzenie PZKW 
1. Rekrutacja członków PZKW 

2. Wypracowanie  

i przygotowanie zasad pracy 

PZKW 

3. Wypracowanie zasad 

współpracy PZKW i MGI 

4. Ustalenie zasad rekrutacji 

rodzin objętych pilotażem 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, Powiatowy 

Urząd Pracy, Urząd Gminy Bieliny, 

Urząd Gminy Masłów, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Masłowie, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Bielinach, Komenda Miejska 

Policji, Kuratorium Oświaty w 

Kielcach, Starostwo Powiatowe w 

Kielcach, Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Wójtostwie, 

Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie” –reprezentanci instytucji 

– członkowie PZKW 

 

 

Luty 

 

Przygotowanie 

Lokalnego 

Programu 

Interdyscyplinarnej 

Współpracy 

1. Podział zadań  pomiędzy 

współpracujące podmioty 

2. Konsultowanie  

poszczególnych elementów 

Lokalnego Programu 

Interdyscyplinarnej 

Współpracy na spotkaniach 

zespołu 

3. Wypracowywanie wspólnych 

rozwiązań w zakresie 

podniesienia poziomu 

współpracy 

4. Konsultacje z ekspertem  

w zakresie przygotowania 

programu 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, Powiatowy 

Urząd Pracy, Urząd Gminy Bieliny, 

Urząd Gminy Masłów, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Masłowie, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Bielinach, Komenda Miejska 

Policji, Kuratorium Oświaty w 

Kielcach, Starostwo Powiatowe w 

Kielcach, Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Wójtostwie, 

Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie” –reprezentanci instytucji 

– członkowie PZKW 

Marzec 

 

 

 

 

Wypracowanie wraz 

z ekspertem 

ostatecznej wersji 

Lokalnego 

Programu 

Interdyscyplinarnej 

Współpracy  

 

 

Spotkanie 

informacyjne i 

integracyjne dla 

rodzin z zespołem 

PZKW i MGI, 

dopasowanie form 

wsparcia 

1. Konsultowanie  

poszczególnych elementów 

Lokalnego Programu 

Interdyscyplinarnej 

Współpracy na spotkaniach 

zespołu 

2. Konsultacje z ekspertem w 

zakresie przygotowania 

programu 

3. Organizacja spotkań na terenie 

gmin objętych pilotażem z 

rodzinami rekrutowanymi do 

projektu. 

4. Zdiagnozowanie potrzeb 

rodziny  na podstawie 

dostępnych informacji we 

wszystkich obszarach: 

socjalny, zawodowy, 

zdrowotny, kulturowo-

sportowy, rodzinny,     

społeczno-integracyjny, 

psychopedagogiczny.       

a. bezpośrednio od 

zrekrutowanej rodziny,  

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, Powiatowy 

Urząd Pracy, Urząd Gminy Bieliny, 

Urząd Gminy Masłów, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Masłowie, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Bielinach, Komenda Miejska 

Policji, Kuratorium Oświaty w 

Kielcach, Starostwo Powiatowe w 

Kielcach, Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Wójtostwie, 

Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie” –reprezentanci instytucji 

– członkowie PZKW 
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b. od dalszej rodziny  

i znajomych,  

c. od instytucji,  

d. możliwości wybranej rodziny - 

dobre strony, 

e. trudności wybranej rodziny - 

słabe strony,  

f. diagnoza rodzin w oparciu  

o przygotowane genogramy 

Kwiecień 

2014r. – 

Styczeń 

2015r. 

 

 

 

 

Wdrażanie 

Lokalnego 

Programu 

Interdyscyplinarnej 

Współpracy 

1. Współpraca członków PZKW 

w zakresie realizacji wsparcia 

na rzecz rodzin zagrożonych 

wykluczeniem społecznym – 

zatwierdzanie decyzji MGI, 

wspólne wypracowywanie 

rozwiązań 

2. Stały monitoring związany  

z wypracowaniem 

wskaźników spodziewanych 

efektów 

3. Analiza comiesięcznych 

sprawozdań z realizacji 

kontraktów pracy z rodziną 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, Powiatowy 

Urząd Pracy, Urząd Gminy Bieliny, 

Urząd Gminy Masłów, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Masłowie, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Bielinach, Komenda Miejska 

Policji, Kuratorium Oświaty w 

Kielcach, Starostwo Powiatowe w 

Kielcach, Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Wójtostwie, 

Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie” –reprezentanci instytucji 

– członkowie PZKW 

Styczeń 

– Marzec 

2015r. 

Aktualizacja 

Lokalnego 

Programu 

Interdyscyplinarnej 

Współpracy w 

oparciu o 

doświadczenia 

płynące z realizacji 

pilotażu 

 

Opracowanie Kart 

dobrych praktyk w 

zakresie działalności 

zespołów 

interdyscyplinarnych 

oraz innowacyjnych 

form wsparcia 

skierowanych do 

rodzin 

uczestniczących  

w pilotażu 

1. Konsultowanie  

poszczególnych elementów 

Lokalnego Programu 

Interdyscyplinarnej 

Współpracy na spotkaniach 

zespołu 

2. Podział zadań  pomiędzy 

współpracujące podmioty 

3. Uaktualnienie LPIW 

4. Analiza zastosowanego 

wsparcia na rzecz rodzin 

wielodzietnych  

i wieloproblemowych  

w zakresie skutecznych metod 

pracy z klientem pomocy 

społecznej 

5. Analiza dotychczasowej 

współpracy w ramach 

zespołów 

interdyscyplinarnych,  

pokonywanie barier 

międzyinstytucjonalnych 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, Powiatowy 

Urząd Pracy, Urząd Gminy Bieliny, 

Urząd Gminy Masłów, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Masłowie, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Bielinach, Komenda Miejska 

Policji, Kuratorium Oświaty w 

Kielcach, Starostwo Powiatowe w 

Kielcach, Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Wójtostwie, 

Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie” –reprezentanci instytucji 

– członkowie PZKW 

Luty- 

Marzec 

2015r. 

Dokonanie 

ostatecznej 

ewaluacji – raport 

wspólnie z zespołem 

MGI 

Ocena realizacji 

poszczególnych 

celów, analiza 

problemów i 

zastosowanych 

rozwiązań w 

obszarze 4 modułów 

1. Analiza wypracowanych 

wskaźników założonych na 

początku realizacji projektu, 

2. Analiza stopnia osiągnięcia 

założonych celów, 

3. Stopień niewypracowania 

założonych rezultatów – 

weryfikacja przyczyn i 

skutków, 

4. Badanie efektywności  

współpracy w zespole 

projektowym 

5. Opracowanie końcowego 

raportu i sprawdzenie 

dokumentacji 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kielcach, Powiatowy 

Urząd Pracy, Urząd Gminy Bieliny, 

Urząd Gminy Masłów, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Masłowie, 

Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Bielinach, Komenda Miejska 

Policji, Kuratorium Oświaty w 

Kielcach, Starostwo Powiatowe w 

Kielcach, Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza w Wójtostwie, 

Stowarzyszenie „Nadzieja 

Rodzinie” –reprezentanci instytucji 

– członkowie PZKW, członkowie 

MGI 
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Wprowadzone zmiany w przedstawionym powyżej harmonogramie wdrażania Lokalnego 

Programu Interdyscyplinarnej Współpracy spowodowane były zmianą okresu realizowanego 

pilotażu oraz wydłużeniem prac zespołów: MGI - o dwa miesiące i PZKW - o trzy miesiące. Lider 

pilotażu zawnioskował o wydłużenie okresu pracy z rodzinami dodatkowo na miesiąc styczeń.  

Po uzyskaniu zgody Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, rodziny objęto w tym okresie wsparciem 

bezkosztowym. 

 

9. Monitoring i ewaluacja LPIW 

 

Monitoring to bieżąca weryfikacja wdrażanych działań pod względem zgodności z celami 

harmonogramu itp. Umożliwia realizację zaplanowanych działań w określony sposób i określonym 

czasie. Monitoring  powinien być przeprowadzony na bieżąco i być stałym elementem zarządzania 

działaniem. Monitoring pomaga wyeliminować nieprawidłowości oraz wprowadzić stosowne  

korekty. 

Monitoring LPIW realizowany był w sposób etapowy: 1 raz w miesiącu przez PZKW  w oparciu  

o poziom realizacji zaplanowanych działań dla rodzin biorących udział w projekcie na podstawie 

comiesięcznych sprawozdań przygotowywanych przez opiekunów rodzin. 

Sprawozdania uwzględniały: postęp realizacji poszczególnych zadań w kontekście osiąganych celów 

i wskaźników oraz ewentualne wprowadzanie zmian, będących wynikiem trudności w realizacji 

zaplanowanych działań. 

Drugim etapem była ocena efektu końcowego. Celem ewaluacji było określenie adekwatności  

i stopnia osiągnięcia celów, efektywności, skuteczności, wpływu i trwałości. 

Ewaluacja końcowa została przeprowadzona na zakończenie Projektu w oparciu o przygotowane 

przez członków MGI i PZKW materiały. 

Monitoring realizacji zaplanowanych względem rodziny działań prowadzony był  przez 

„opiekunów” rodzin czyli członków MGI. Na wspólnych spotkaniach z Powiatowym Zespołem 

Koordynującym Współpracę przedstawiane były osiągane cele i rezultaty.  

Wzory dokumentów (monitoring przeprowadzony wg następującego schematu). 

1. Kwestionariusz ankiety dla uczestników projektu „Schematom STOP… – pilotaż”. 

2. Wywiad fokusowy ze wszystkimi członkami rodziny i zaproszonymi przez rodzinę osobami  

wspierającymi. 

3. Comiesięczne sprawozdania z realizacji kontraktów pracy z rodziną, 

4. Oceny końcowe z realizacji poszczególnych kontraktów pracy z rodziną. 

Sporządzone oceny końcowe posłużyły do opracowania przez PZKW raportu ewaluacyjnego. 

Drugim efektem przeprowadzonej ewaluacji było przygotowanie kart dobrych praktyk w zakresie 

działalności zespołów interdyscyplinarnych oraz innowacyjnych form wsparcia skierowanych  
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do rodzin uczestniczących w pilotażu. Karty zostały opracowane przez członków zespołów PZKW  

i MGI oraz koordynatora pilotażu. 

Prowadzone działania monitorujące pozwoliły na bieżąco czuwać nad prawidłowością 

realizowanego pilotażu, dopasowywać działania do aktualnych potrzeb oraz wypracować 

najskuteczniejsze rozwiązania w zakresie pracy zespołów interdyscyplinarnych oraz pomocy 

rodzinom wielodzietnym, wieloproblemowym, zagrożonym wykluczeniem społecznym. 
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