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Wstęp
Niniejszy raport powstał w ramach Projektu „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej
Wielkopolski” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizatorem badao na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu było Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.
Badanie zostało zrealizowane w okresie lipiec - październik 2013 r.
Głównym celem badania była diagnoza współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z lokalnymi podmiotami polityki społecznej. Następnie dokonano doprecyzowania pojęd
i wyznaczono 5 celów szczegółowych, które jednocześnie stanowią rozdziały niniejszego raportu:
1. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
Omówienie tego rozdziału stanowi najobszerniejszą częśd raportu. W pierwszej kolejności ocenie
została poddana komunikacja na linii LPPS - Samorząd WW. Następnie - wsparcie merytoryczne
udzielane LPPS przez Samorząd WW. Ponadto przeprowadzone badania miały na celu diagnozę
wpływu LPPS na kształt dokumentów strategicznych oraz przedstawienie uwag, jakie wskazują do ich
konkretnych zapisów przedstawiciele LPPS. Wyniki badao wskazały również odpowiedź na pytania,
które odnoszą się do poczucia podmiotowości LPPS w kontekście realizowanej przez samorząd
polityki społecznej.
2. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
W ramach tego rozdziału omówione zostały przede wszystkim możliwe do zdiagnozowania na
podstawie przeprowadzonych badao obszary, w których najczęściej nawiązywana jest współpraca
pomiędzy Samorządem WW a LPPS. Kolejnym problemem omawianym w niniejszym rozdziale były
czynniki sukcesu, mające wpływ na nawiązywanie współpracy. Ponadto omówiono powody, dla
których w pewnych obszarach współpraca nie jest zawiązywana oraz jaki jest zakres wspólnych
działao w podziale na obszary, o ile taka współpraca nastąpiła. W rozdziale dokonano również analizy
powiązania regionalnego współpracy LPPS z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
3. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
W ramach tego rozdziału, najistotniejsze było wskazanie barier, które występują we współpracy LPPS
i Samorządu WW, ustalenie ich charakteru i podłoża oraz dokonanie oceny tych barier.
4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
W rozdziale zostały wskazane mechanizmy mające na celu wprowadzenie zmian w zakresie
współpracy. Podrozdział 6.4 tego rozdziału to przede wszystkim wskazanie mechanizmów zmiany
w zakresie współpracy. Dokonano tego na podstawie informacji pozyskanych od respondentów,
w zakresie stosowanych przez nich działao usprawniających współpracę.
5. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką
społeczną.
Rozdział ten obejmuje przede wszystkim wskazanie przyszłych działao do realizacji, szczególnie
w zakresie Strategii Polityki Społecznej oraz projektu WRPO na lata 2014-2020. W rozdziale dokonano
analizy zadao, które są postrzegane za istotne oraz zadao, które powinny byd priorytetowe
w Strategii Polityki Społecznej.
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Metodologia badao
Udział w badaniu wzięli przedstawiciele zarówno strony samorządowej województwa
wielkopolskiego jak i lokalne podmioty polityki społecznej. Dla realizacji celu głównego badania
wykorzystano zróżnicowane metody i techniki badawcze, począwszy od analizy desk research,
poprzez ankietę PAPI (uzupełnioną o ankietę CAWI), indywidualne wywiady pogłębione
i zogniskowane wywiady grupowe. Ponadto, zastosowane zostały techniki analityczne, takie jak
analiza sieci społecznych oraz analiza SWOT. W celu podsumowania wyników badania
i skonsultowania płynących z niego rekomendacji zrealizowane zostało jedno spotkanie grupowe
ze wszystkimi uczestnikami badania techniką FGI.
PAPI/CAWI - wywiad kwestionariuszowy
Wywiad oparty na kwestionariuszu został zrealizowany wśród przedstawicieli lokalnych podmiotów
polityki społecznej. Rozumiane są one tutaj, jako instytucje skupione na zadaniach związanych
z edukacją, pomocą społeczną, rynkiem pracy i szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Szczegółowo
wywiady zostały przeprowadzone z:
1. jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (PCPR, OPS, DPS);
2. organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej;
3. podmiotami ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS);
4. innymi jednostkami (np. OHP, kluby pracy).
Zrealizowano łącznie 200 wywiadów kwestionariuszowych. Szczegółowy rozkład próby znajduje się
w załączniku 1 do niniejszego raportu - „Raport metodologiczny”. W badaniu zastosowano
warstwowy dobór próby, co oznacza, iż wybrano najpierw odpowiednie podgrupy (kwoty),
a następnie w ich ramach dokonano losowania podmiotów do badania. W tym przypadku warstwy
odnosiły się do rodzaju podmiotu badania, oraz regionów województwa wielkopolskiego określonych
przez GUS. W próbie znaleźli się przedstawiciele każdego podregionu ze wszystkich powiatów
wliczanych do danego podregionu. Według klasyfikacji GUS są to: podregion kaliski, konioski,
leszczyoski, pilski, poznaoski, m. Poznao. W przypadku, gdy próba była mniejsza niż liczba regionów
wyznaczonych przez GUS, to w próbie znaleźli się przedstawicie regionów północnych, centralnych
i południowych województwa wielkopolskiego. W przypadku przedstawicieli podmiotów ekonomii
społecznej wykonawca brał pod uwagę dostępnośd terytorialną takich podmiotów, gdyż ich
liczebnośd jest ograniczona i nie było możliwe zapewnienia zróżnicowania terytorialnego.
IDI - indywidualne wywiady pogłębione
Indywidualne wywiady pogłębione zostały zrealizowane z ekspertami w dziedzinach objętych
badaniem. Wywodzili się oni ze środowisk akademickich, administracji publicznej, jak również byli to
reprezentanci organizacji pozarządowych oraz organizacji sieciujących. Do badania zaproszono
przedstawicieli z poniższych dziedzin:
1. pomocy społecznej;
2. rynku pracy (w tym jeden ekspert ds. ekonomii społecznej);
3. edukacji;
4. ochrony zdrowia;
5. integracji społecznej;
6. funkcjonowania samorządu;
7. organizacji sieciujących;
8. lokalnych mediów.
Łącznie przeprowadzonych zostało 18 indywidualnych wywiadów pogłębionych.
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FGI - zogniskowane wywiady grupowe
Badanie techniką FGI zrealizowane zostało z przedstawicielami władz samorządowych oraz
z przedstawicielami LPPS, a więc w szczególności z:
1. władzą samorządową na poziomie gminy;
2. władzą samorządową na poziomie powiatu;
3. władzą samorządową na poziomie województwa, w tym: jednostki organizacyjne samorządu
odpowiedzialne za politykę społeczną – ROPS, WUP itd.;
4. przedstawicielami podmiotów aktywnych w zakresie pomocy społecznej;
5. przedstawicielami podmiotów aktywnych w zakresie rynku pracy;
6. przedstawicielami podmiotów aktywnych w zakresie edukacji;
7. przedstawicielami podmiotów aktywnych w zakresie ochrony zdrowia;
8. ekspertami biorącymi udział w badaniu IDI1.
Łącznie przeprowadzono 9 zogniskowanych wywiadów grupowych.
Rysunek 1. Schemat organizacji badania

ETAP PRZYGOTOWAWCZY
- wstępna analiza desk research
- opracowanie narzędzi badawczych

ETAP BADAWCZO-ANALITYCZNY
- właściwa analiza desk research
- badania terenowe (PAPI, IDI, FGI, CAWI)
- analiza sieci powiązao (SNA)
ETAP REKOMENDACYJNY
- FGI przedstawiające wyniki badania
- analiza SWOT/TOWS
- raport koocowy
Źródło: opracowanie własne

1

Z przyczyn organizacyjnych, po uzgodnieniu z Zamawiającym, nie zorganizowano zogniskowanego wywiadu
grupowego z tymi osobami, zaproszono ich do komentowania ostatecznych wyników badania.
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Streszczenie
Niniejszy raport powstał w ramach Projektu „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej
Wielkopolski” i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizatorem badao na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Poznaniu było Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o.
Badanie zostało zrealizowane w okresie lipiec - październik 2013 r.
Głównym celem badania była diagnoza współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z lokalnymi podmiotami polityki społecznej. Podczas badania zanalizowano następujące obszary
i zagadnienia:
1. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Lokalnymi
Podmiotami Polityki Społecznej.
2. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z Lokalnymi
Podmiotami Polityki Społecznej.
3. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z Lokalnymi Podmiotami Polityki Społecznej.
4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z Lokalnymi Podmiotami Polityki Społecznej.
5. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką społeczną.
Jak i z kim zostało przeprowadzone badanie?
W badaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele strony samorządowej województwa
wielkopolskiego, jak i lokalne podmioty polityki społecznej. Dla realizacji celu głównego badania
wykorzystano zróżnicowane metody i techniki badawcze, począwszy od analizy desk research (analizy
danych zastanych), poprzez wywiad kwestionariuszowy (ankieta została zrealizowana wśród
przedstawicieli lokalnych podmiotów polityki społecznej), indywidualne wywiady pogłębione
z ekspertami w dziedzinach objętych badaniem, po zogniskowane wywiady grupowe
z przedstawicielami władzy samorządowej oraz z przedstawicielami LPPS. Ponadto, zastosowane
zostały techniki analityczne takie jak: analiza sieci społecznych oraz analiza SWOT. W celu
podsumowania wyników badania i skonsultowania płynących z niego rekomendacji, zrealizowane
zostało jedno spotkanie grupowe ze wszystkimi uczestnikami badania.
W jakich obszarach Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje z Lokalnymi Podmiotami
Polityki Społecznej?
Ponad 70% badanych LPPS działających w obszarze pomocy społecznej oraz integracji społecznej
deklaruje, iż w ostatnich latach współpracowało z przedstawicielami jednostek samorządu lokalnego.
W obszarze rynku pracy współpracę deklaruje nieco ponad 40% badanych, 38% to LPPS działające
w obszarze edukacji, 34% to LPPS działające w obszarze aktywności obywatelskiej, najmniejszą grupę
stanowią LPPS działające w obszarze ochrony zdrowia.
Na poziomie powiatowym oraz gminnym, najczęściej wskazywano, iż z lokalną władzą współpracują
takie podmioty jak OPS, PCPR oraz podmioty ekonomii społecznej. Konsekwencją tego jest fakt,
iż współpraca ta najczęściej jest zauważalna w obszarze pomocy społecznej.
We wszystkich badanych obszarach deklarowano, iż wspólne działania z samorządem wynikają
głównie z realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wiele przykładów
nawiązywania współpracy podawano w obszarze rynku pracy. Obejmuje ona takie formy jak
realizacja projektów, uczestnictwo w szkoleniach, korzystanie ze sprzętu wypożyczonego
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od samorządu, wspólne inicjowanie imprez dla mieszkaoców. Podobne działania wskazywali
respondenci działający w obszarze pomocy społecznej. Mniej wspólnych aktywności zauważalnych
było w takich obszarach jak edukacja, aktywnośd obywatelska, czy ochrona zdrowia. Tutaj najczęściej
współpraca była wskazywana jedynie w obszarze realizacji projektów w ramach PO KL.
Czynniki sukcesu w zakresie współpracy z LPPS zależą przede wszystkim od zaangażowania władz
danego regionu jak również samych LPPS. Organizacje, które aktywnie włączają się w działania
realizowane przez Samorząd WW są znacznie częściej zauważane przez administrację. Niewątpliwie
wpływ na nawiązywanie kontaktów ma czynny udział w konferencjach, seminariach, zarówno jako
słuchacze jak i prelegenci. Dodatkowo aktywny udział w różnego rodzaju grupach, zespołach,
pracujących nad opracowywaniem dokumentów, strategii, programów w obszarze działalności
danej jednostki wpływa na to, iż tym podmiotom łatwiej jest zostad zauważonym przez samorząd.
Bez względu na obszar działalności konieczna jest systematycznośd podejmowanych działao.
Uczestnictwo na forach krajowych lub regionalnych i pokazywanie się na nich ze swoimi
działaniami, powoduje, że podmioty te są zauważane i zaczynają budowad swoją markę.
Komunikacja: samorząd a LPPS
Najsłabiej ocenioną formą kontaktu przez badane podmioty był e-urząd, średnia ocen dla tej formy
komunikacji to 1,97 (w skali 1-5). Jednocześnie należy zaznaczyd, iż wiele osób nie miało do czynienia
z tą platformą, stąd ich niskie oceny. Badani również niechętnie odnosili się do formularzy
internetowych, twierdząc, iż nie mają pewności, czy przesyłane przez nich pytania są odbierane
na bieżąco, tutaj średnia ocen wyniosła 2,65. Najlepiej oceniony został kontakt osobisty (średnia ocen
4,17), w dalszej kolejności telefoniczny (średnia ocen 3,9) i mailowy (średnia ocen 3,67).
Jak wskazują wyniki badania LPPS współpracują z samorządem lokalnym (gmina, powiat), spotkania
te mają zazwyczaj charakter organizacyjny albo informacyjny. Respondenci deklarują, iż jest
to w głównej mierze kontakt z konkretną osobą, czy jednostką w celu ustalenia wspólnych działao.
W przypadku współpracy na poziomie wojewódzkim, jest to najczęściej udział w konkursach
realizowanych na poziomie województwa (PO KL), w konferencjach, grupach roboczych, udział
bardziej anonimowy i w większych grupach.
W zakresie wymiany informacji najefektywniej działa newsletter rozsyłany przez Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, gdyż zawiera najpełniejsze informacje na temat polityki
społecznej w regionie i możliwości wsparcia LPPS.
Formy współpracy samorządu z LPPS
Z analizy desk research wynika, iż współpraca finansowa w postaci wspierania bądź powierzania
realizacji zadao publicznych organizacjom pozarządowym, odbywa się zwykle po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert. Do konkursu mogą przystąpid nie tylko wszystkie podmioty prowadzące
działalnośd pożytku publicznego tj. organizacje pozarządowe i organizacje kościelne, ale także
instytucje podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Istnieje też
współpraca pozafinansowa. Jest to każdy rodzaj współpracy, który nie jest związany
z przekazywaniem środków pieniężnych, czyli np. użyczanie lokalu, sprzętu bądź wsparcie
merytoryczne.
Bardzo ważną zasadą współpracy między LPPS a samorządami jest komunikacja. Przedmiotem
takiego informowania mogą byd np. kwestie związane z ogłaszaniem konkursów i ich wyników,
aktualnymi szkoleniami i spotkaniami, bieżącą działalnością organizacji itp. Zróżnicowane są także
narzędzia wzajemnego informowania się, są to: tablice informacyjne, prasa lokalna, aktualna strona
internetowa, Biuletyn Informacji Publicznej.
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Następną ważną formą współpracy organizacji pozarządowych z samorządami jest konsultowanie.
Konsultacjom podlegają projekty ustaw i rozporządzeo w ministerstwach, jak również akty prawa
lokalnego. Ideą konsultacji jest udział LPPS w procesie planowania, podejmowania decyzji i ich
realizacji. Podstawowym aktem prawa lokalnego, który powinien zostad przygotowany
we współpracy z organizacjami pozarządowymi jest roczny program współpracy, który funkcjonuje
w województwie wielkopolskim.
Dobrą formą współpracy jest także tworzenie wspólnych zespołów. Są to zespoły doradcze
i inicjatywne, składające się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.
Stanowią one bardziej usystematyzowany i zinstytucjonalizowany sposób współpracy
międzysektorowej. Szczególnym rodzajem takiego zespołu jest Rada Działalności Pożytku
Publicznego.
Z przeprowadzonych badao jakościowych wynika, iż istnieje gotowośd samorządu województwa
do pomocy w zakładaniu takich podmiotów jak spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS. Jednocześnie
należy zauważyd, iż wiele z tych podmiotów jest już wspieranych przez lokalne samorządy, ale nie
tylko od samego samorządu zależy to, czy tego typu podmioty powstaną. Zaangażowanie musi
występowad po obu stronach, wraz z gotowością do podejmowania wspólnych działao. Na podstawie
danych jakościowych można stwierdzid, iż dobrym założeniem byłoby, gdyby samorząd pełnił rolę
doradcy, a sam podmiot polityki społecznej decydowałby o tym, w jaki sposób działad.
Respondenci ocenili, iż Samorząd WW sprzyja lub wręcz pomaga w zakładaniu organizacji,
podmiotów, jednostek związanych z polityka społeczną (np. OWES, spółdzielnie socjalne, itp.).
Wartośd mediany wyniosła 4 (na skali 1-5), można zatem przyjąd, iż jest ona pozytywną oceną
odnośnie tego, iż samorząd jest w tym względzie przychylny.
Bariery o charakterze świadomościowym
Najwięcej wskazao (32%) ogółu respondentów dotyczyło barier o charakterze świadomościowym,
rozumianych jako m.in. brak wiedzy na temat możliwości współpracy, brak chęci na podejmowanie
współpracy, brak potrzeby na podejmowanie współpracy.
Bariera świadomościowa najbardziej wpływa na stan współpracy z jednostkami samorządu
terytorialnego. Nieco ponad 30% wskazao respondentów dotyczyło właśnie braku wiedzy na temat
możliwości współpracy, braku chęci do podejmowania współpracy czy braku potrzeby dla
podejmowania współpracy. Dotyczyły one również nieznajomości strategicznych dokumentów,
rozpoznawalności samorządu, znajomości funkcji i zadao podejmowanych i możliwych
do podejmowania przez samorząd.
Bariery o charakterze świadomościowym były na tle wszystkich barier utrudniających współpracę
z JST wskazywane najczęściej przez przedstawicieli przebadanych organizacji pozarządowych, PCPR,
spółdzielni socjalnych, WTZ, ZAZ, CIS, KIS oraz innych jednostek (OHP, klubów pracy).
Wśród przebadanych przedstawicieli organizacji pozarządowych 37% wskazało na brak wiedzy,
chęci, potrzeb współpracy. Uszczegóławiając swój wybór przedstawiciele organizacji pozarządowych
wskazali m.in. na fakt, iż niektóre samorządy w ogóle nie są zainteresowane nawiązywaniem
współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie angażują się w podejmowanie współpracy
z III sektorem. Respondenci wymieniali również istniejącą różnicę w spojrzeniu na tę samą
problematykę i różne oceny istotności poszczególnych problemów, częste niedostrzeganie potrzeby
realizacji pewnych rzeczy oraz poczucie – szczególnie mniejszych NGO – iż ze względu na swoją
wielkośd, mały obszar działania i specyfikę działalności nie są przez samorząd traktowane jako godny
partner do współpracy.
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Przebadani przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wskazywali m.in. na fakt,
iż nie wszyscy mają taki sam poziom wiedzy na temat współpracy, nie mają wiedzy o tym, jakie
możliwości współpracy istnieją. Respondenci wskazywali również na niewystarczający czas
do zapoznania się z korzyściami płynącymi z nawiązania współpracy oraz na brak wiedzy
przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego o pożytkach z realizacji wspólnych działao
z podmiotami ekonomii społecznej.
Obok niedostatecznej wiedzy na temat możliwości zawiązania współpracy, przedstawiciele
przebadanych podmiotów wskazywali na obawę samorządu przed wchodzeniem we współpracę
z nimi, ze względu na niepełną wiedzę na temat zasad ich funkcjonowania.
Warte podkreślenia jest jednak to, iż coraz więcej samorządów i organizacji pozarządowych
współpracuje ze sobą. Jeszcze kilka lat temu możliwośd zawiązania współpracy była znacznie
mniejsza, teraz dzięki poznaniu możliwości współpracy oraz rozpowszechnieniu dobrych praktyk,
wiele zadao ma szansę byd zrealizowanych wspólnie. Bariery świadomościowe ciągle są problemem,
ale to się zmienia, bowiem dwie strony – partnerzy – zaczynają postrzegad siebie nawzajem jako
realizatorów jednego, wspólnego celu, podczas gdy wcześniej postrzegali się jako osoby po dwóch
stronach barykady, z których każdy chodził swoją drogą. Ostatnie lata, kiedy to coraz więcej było
zawiązywanych partnerstw między jednostkami samorządu terytorialnego, a lokalnymi podmiotami
polityki społecznej, spowodowały, że coraz chętniej obie strony podchodzą do kooperacji. Natomiast
wcześniejsza poprawna współpraca powoduje, że samorząd wie, jakie działania mogą zrealizowad
wspólnie ze znanym i sprawdzonym partnerem.
Respondenci do barier świadomościowych zaliczali m.in. występowanie „czynnika ludzkiego”, przez
co rozumiane były sympatie i antypatie między poszczególnymi osobami. Szczególnie jest
to widoczne w mniejszych miejscowościach, gdzie osoby współpracujące ze sobą, lub chcące z sobą
współpracowad, znają się nie tylko z kręgu formalnego, ale często także z nieformalnego. Takie
ograniczenia częściej przejawiają się w postawach, niż w formalnym ograniczeniu. Ponadto, sama
idea współpracy między partnerami nie jest mocno zakorzeniona. Można wspomnied jeszcze o złym
doświadczeniu przy próbach nawiązania współpracy, o pejoratywnym nastawieniu z tytułu
wcześniejszych niepowodzeo. Takie wcześniejsze niepowodzenia, wcześniejsze bariery powodują
niechęd i uprzedzenie do kolejnych prób, odczuwania niespełnienia wcześniejszych obietnic
złożonych przez samorząd. Przy współpracy z samorządem warto zainwestowad w działania
długoterminowe.
Bariery o charakterze prawnym
Wśród przebadanych LPPS 31% wskazao dotyczyło występowania bariery o charakterze prawnym,
które utrudniają współpracę z regionalnym samorządem.
Regulacje prawne, w tym ustawy i rozporządzenia, określają normy i formy współpracy. Współpraca
ze wszystkimi podmiotami - począwszy od jednostek samorządu terytorialnego, organizacji
pozarządowych, na sferze biznesu koocząc - wymaga jednak nie tylko ugruntowania prawnego, ale
również woli kooperacji poszczególnych stron. Wspomina o tym jeden z respondentów, według
którego współpraca między partnerami funkcjonuje dobrze, jeżeli jest wola i chęd - wtedy łatwiej
i szybciej niwelowane są bieżące utrudnienia. Kiedy zabraknie woli do kooperacji - zaczynają się
problemy.
Przykłady barier prawnych:
- trudności w interpretacji partnerstwa publiczno-prywatnego,
- problemy z interpretacją i rozumieniem zapisów prawnych, aktualizacji ustaw,
- nie wszystkie zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej są szczegółowo
sformułowane i nie wiadomo, kto jakie decyzje podejmuje,
- niestosowanie klauzul społecznych przy przetargach,
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- trudności ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.
Respondenci badania IDI zwracali uwagę na kwestie związane z prawnym zawiązywaniem
współpracy, podając przykład, kiedy to przez cały okres trwania współpracy partnerzy szukają
najkorzystniejszych rozwiązao, które daje im prawo (biorąc pod uwagę, iż samorząd może
współpracowad z lokalnymi podmiotami polityki społecznej w formule, którą zapewnia prawo).
Respondenci rozumieją taki stan rzeczy, ale zwracają uwagę, iż przydałaby się większa elastycznośd
działao i możliwośd zmian, szczególnie w tak specyficznej dziedzinie, jaką jest polityka społeczna.
Bariery o charakterze informacyjnym
Respondenci wymieniali głównie trudności związane z przepływem informacji. Ich zdaniem często
o ważnych informacjach dowiadywali się z mniej formalnych źródeł, po fakcie albo w ogóle.
Przedstawiciele samorządu również dostrzegają problemy z komunikacją, niemniej jednak przybierają
one inny wymiar. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej dostrzegają problem
z ustaleniem odbiorców informacji, tj. do kogo dokładnie dana informacja powinna zostad
skierowana, jaka jednostka powinna byd jej adresatem. Występuje też problem decyzyjności (na jaki
szczebel powinna trafid dana informacja). Uczestnicy FGI przytaczają sytuacje, z którymi
niejednokrotnie mieli do czynienia, kiedy to wiadomośd trafia tylko do jednostki organizacyjnej,
a tymczasem z uwagi na swoją istotnośd powinna byd ona rozważana na szczeblu wyższym.
Brak informacji, np. o konsultacjach społecznych dokumentów czy innych spotkaniach informacyjnoorganizacyjnych, powoduje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej nie
czują się realizatorami lokalnej polityki społecznej i partnerami dla samorządu, a przecież w swojej
działalności statutowej realizują zadania z zakresu polityki społecznej.
Na nieskuteczny przepływ informacji wskazywali nie tylko przedstawiciele małych organizacji
pozarządowych, ale również pracownicy PCPR. Wśród przebadanych PCPR 20% wskazało na barierę
komunikacyjną przy współpracy. Ponadto, respondenci wskazywali na utrudnienia w sposobie
kontaktu, związane z tym, iż często nie wiadomo, która osoba czym się zajmuje i za jaką dziedzinę jest
odpowiedzialna, np. nie ma wydelegowanych osób do współpracy z organizacjami pozarządowymi,
co powoduje odsyłanie petenta od referatu do referatu.
Sprawną komunikację z Samorządem Województwa Wielkopolskiego utrudnia również fakt
rozdrobnienia władzy samorządowej - duża liczba jednostek utrudnia przepływ informacji, wymianę
dobrych praktyk, konsultowanie i rozwiązywanie problemów.
Bariery o charakterze organizacyjnym
Niespełna 20% respondentów wskazało, iż współpracę/nawiązanie współpracy utrudniają bariery
organizacyjne. Bariery te respondenci rozumieją jako m.in. brak odpowiedniej liczby osób lub zbyt
duże odległości od potencjalnych współpracowników. Wśród respondentów, którzy odpowiadając
na pytania dotyczące barier we współpracy z JST, wskazali na trudności o charakterze
organizacyjnym, znaleźli się przedstawiciele PCPR, OPS, DPS, KIS, innych jednostek (OHP, klub pracy)
oraz organizacji pozarządowych.
Do głównych barier respondenci badania PAPI zaliczyli m. in. zbyt duże odległości do stolicy
województwa (Poznania), gdzie siedziby mają wszystkie urzędy i ważniejsze instytucje. Problem
z dojazdem generuje dodatkowe koszty finansowe i czasowe. Dla małych organizacji i instytucji takie
środki są znaczące dla kondycji całego budżetu. Mimo, że udział w szkoleniu czy warsztatach jest
bezpłatny to respondenci zwracają uwagę, iż zmuszeni są do opłacenia kosztów transportu (paliwa
czy pociągu), delegacji i diet. Niemniej podkreślają oni również, że kontakt osobisty wymagany jest
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tylko w ostateczności i w przypadku wyjątkowo istotnych spraw. W większości przypadków kontakt
mailowy czy telefoniczny w zupełności wystarczy.
Szczególnie dla małych jednostek i organizacji dużym utrudnieniem jest oddelegowanie nawet
jednego pracownika, bowiem to wiąże się nie tylko z opłaceniem delegacji, ale również przejęciem
przez innych pracowników jego obowiązków. Jeżeli ośrodek jest bliżej stolicy województwa
to pracownikom łatwiej jest uczestniczyd w spotkaniach, konferencjach czy warsztatach.
W przypadku jednostek i organizacji spoza Poznania, muszą często podejmowad decyzje, w jakim
stopniu warto w danym spotkaniu uczestniczyd.
Kolejną trudnością, na którą wskazywali respondenci była zbyt mała liczba pracowników, łącząca się
z nadmiernym obciążeniem ich obowiązkami. Często brakuje też komórek/wydziałów faktycznie
realizujących współpracę z organizacjami pozarządowymi.
Tabela 1. Rekomendacje

Rekomendacja
1. Wzmocnienie
współpracy

Działanie/uzasadnienie
jakościowe Podjęcie działao szkoleniowych/doradczych w zakresie
wzmacniania
jakościowego
obecnie
istniejącej
współpracy LPPS z Samorządem WW.

2. Program animacji współpracy

3. Wykorzystanie
technologii
w
współpracy

Zainicjowanie działania animatora współpracy pomiędzy
Samorządem WW a LPPS (np. w obrębie powiatu).

nowoczesnych W celu podniesienia skuteczności i efektywności
budowaniu wykorzystania obecnych form wymiany informacji
rekomenduje się zwiększenie wykorzystania nowych form
komunikacji (szczególnie w zakresie efektywności
i szybkości komunikacji).

4. Angażowanie
do
współpracy LPPS charakteryzuje mały dopływ nowych organizacji.
młodych partnerów LPPS
5. Wymiana doświadczeo pomiędzy Intensyfikacja organizacji staży oraz praktyk wymiany
LPPS a Samorządem.
doświadczeo pomiędzy pracownikami Samorządu a LPPS.
6. Promocja terytorium
odpowiedzialnego.

7. Promocja kooperacji

społecznie Prowadzenie działao edukacyjnych z najmłodszymi
mieszkaocami obszarów działania LPPS, a także ze
studentami kierunków humanistycznych i ekonomicznych
uświadamiających współodpowiedzialnośd za społecznośd
lokalną i za działania podejmowane w jej obszarze.
Partnerska kooperacja międzysektorowa jest obecnie
niemodna, wiele podmiotów nie widzi sensu
we współpracy. Zachodzi, więc potrzeba promocji
pozytywnych
wzorców
z zakresu
kooperacji
międzysektorowej.
Partnerzy często podkreślają nieefektywnośd współpracy,
powierzchownośd, kosztownośd (koszt alternatywny
zaangażowanych pracowników), brak szybkich rezultatów
podejmowanych działao.
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Rekomendacja

8. Wpieranie
instytucjonalnego LPPS

9. Implementacja CLLD/RLKS

2

Działanie/uzasadnienie
Potwierdzały to również przeprowadzane wywiady
indywidualne z członkami LPPS w obszarze współpracy
partnerskiej.
rozwoju Obecnie główna uwaga LPPS w zakresie współpracy
z samorządem skupiona jest przede wszystkim na
obszarze finansowym (finansowanie zadao etc.).
Niezbędne dla rozwoju LPPS są granty o charakterze
rozwojowym, ukierunkowane na poprawę współpracy
w tym na: wzmocnienie zdolności kooperacyjnych,
analitycznych,
strategicznych
oraz
przywódczych
i organizacyjnych.
W celu zacieśnienia współpracy w ramach LPPS
i przekazania rzeczywistych instrumentów oddziaływania
niezbędne jest wprowadzenie w przyszłej perspektywie
finansowej narzędzia bazującego na doświadczeniach
lokalnych grup działania, jakim jest „Rozwój kierowany
przez lokalną społecznośd (CLLD)2”. Zobliguje to zarówno
do podjęcia trudu, jakim jest wypracowanie strategii
wychodzącej zdecydowanie poza obszary wiejskie
i tematykę wiejską przez LPPS, zmusi do holistycznego
myślenia o rozwoju lokalnym wspólnoty i da realne
instrumenty do wdrażania pomysłów wykreowanych
przez LPPS.

Szczegółowy opis instrumentu CLLD znajduje się w aneksie do niniejszego raportu.
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Summary
This report was created within the framework of the project Coordination and Cooperation on Behalf
of Social Integration in Wielkopolskie Voivodeship and is co-financed from the European Social Fund.
The study, ordered by the Regional Center for Social Policies in Poznao (Polish: Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej) was realized by Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo
Społeczne Sp. z o.o.
It was conducted from July to October, 2013.
The main goal of the study was to diagnose the quality of cooperation of the self-government
administration of Wielkopolskie Voivodeship with local bodies implementing social policies. The
objectives of the study the following:
1. to identify the areas of cooperation of the self-government administration of Wielkopolskie
Voivodeship with local bodies implementing social policies,
2. to diagnose the mechanisms of cooperation of the self-government administration
of Wielkopolskie Voivodeship with local bodies implementing social policies,
3. to learn about the barriers obstructing the cooperation of the self-government administration
of Wielkopolskie Voivodeship with local bodies implementing social policies,
4. to identify the possibilities of improving the cooperation of the self-government administration
of Wielkopolskie Voivodeship with local bodies implementing social policies, and
5. to identify the challenges facing regional social policies in the nearest future.
The participants of the study and the methods of research in which it was conducted
The participants of the study were the representatives of both the self-government administration
of Wielkopolskie Voivodeship and local bodies implementing social policies. The main aim of the
study was realized with the use of varied research methods and techniques, from the desk research
analysis, through a questionnaire (realized among the representatives of the local bodies
implementing social policies) and individual in-depth interviews with experts in the studied fields,
to focus group interviews with the representatives of self-government and of the local bodies
implementing social policies. Additionally, social network analysis and SWOT analysis were used.
In order to sum up the results of the study and consult the recommendations formed on their basis
one focus group interview with all the participants of the study was also organized.
The areas in which the self-government administration of Wielkopolskie Voivodeship cooperates
with local bodies implementing social policies
Over 70% of the studied local bodies implementing social policies operating in the field of social
assistance and social integration declared that in recent years they have cooperated with the
representatives of local self-government administration units. Cooperation related to the job market
was declared by a little over 40% of the studied entities, to education – by 34%, and the smallest
group of local bodies implementing social policies operated in the field of health protection.
On the level of districts and communities the entities indicated as cooperating with local selfgovernment administration were, usually, social welfare centers, district family support centers, and
social economy enterprises. That is why the cooperation is most frequently visible in the field
of social assistance. In all the studied fields it was declared that cooperation with local selfgovernment administration mainly takes place in the form of the realization of projects within the
framework of the Human Capital Operational Program. Many examples of cooperation related
to the job market were found, including project realization, participation in trainings, using
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equipment borrowed from the self-government administration units, and organizing events for the
local inhabitants. Similar actions were described by the respondents engaged in social assistance.
Less cooperation was observed in such fields as education, active citizenship, or health protection.
Here, cooperation was only seen in the form of realizing projects within the framework of the Human
Capital Operational Program.
The main success factor in the cooperation with local bodies implementing social policies is the
engagement of the regional government officials and of the local bodies implementing social
policies. Organizations which actively participate in the actions of the self-government
administration of wielkopolskie voivodeship are more often noticed by administration bodies.
Undoubtedly, active participation in conferences and seminars, both in the role of audience and
lecturers, is conducive to making contacts. Also, active participation in various groups and teams
working on preparing documentation, strategies, and programs in the field of operation of a given
entity makes it easier for such enterprises to succeed. Regardless of the field of operation
it is necessary to be regularly active.
Appearing on a forum, regional or national, and presenting one's actions makes the enterprises
visible and allows them to build their brand.
Communication: self-government administration and local bodies implementing social policies
The form of contact with the lowest score by the studied entities was e-government. The average
score for that form of communication was 1.97. However, it ought to be mentioned that many
people had not used that platform, which had a negative impact on the score. The studied entities
had a likewise negative attitude toward Internet forms, arguing that they had no certainty
as to whether the questions they were submitting in that manner were being received on a current
basis. Here, the average score was 2.65. The highest grades went to personal contact (average score:
4.17), phone conversations (average score: 3.9), and electronic mail (average score: 3.67).
The studied local bodies implementing social policies say that they cooperate with local selfgovernment administration (communities, districts). The meetings are usually organizational
or informational. The respondents declare that they mainly communicate with one person or entity
in order to discuss actions undertaken together. Cooperation on the level of a voivodeship is most
often in the form of competitions (Human Capital Operational Program) and the more anonymous
conferences and work groups.
As regards information exchange, the most effective is the newsletter sent by the Regional Center
of Social Policies in Poznao which has the greatest knowledge about social policies in the region
as well as possibilities to support local bodies implementing social policies.
The forms of cooperation between self-government administration and local bodies implementing
social policies
The results of the desk research analysis show that financial cooperation in the form of supporting
non-governmental organizations or entrusting them with the realization of public services usually
happens as a result of an open competition. The competitions are organized not only for all public
benefit entities, i.e. non-governmental organizations and church organizations, but also institutions
subject to or supervised by public administration bodies. There is also non-financial cooperation.
Literally, that is any kind of cooperation not associated with transferring financial means, i.e. lending
a room or equipment, or consultancy.
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Providing information is a very important principle of cooperation between local bodies
implementing social policies and self-government administration. The information can be about, for
example, organized competitions and their results, available trainings and meetings, or current
operation of an organization. The means of providing information are also varied and include:
information boards, local press, Internet websites, and the Public Information Bulletin.
Another important form of cooperation of non-governmental organizations and self-governments
is consultancy. Consultancy concerns projects of legal acts and resolutions as well as local legal
regulations. The idea of consultancy is to involve local bodies implementing social policies in the
process of planning, decision making, and realization of the changes. The basic local legal regulation
which ought to be prepared in cooperation with non-governmental organization is the yearly
cooperation program functioning in Wielkopolskie Voivodeship.
It is also advised to form consultancy and initiative teams consisting of the representatives of the
non-governmental organizations and public administration. They constitute a more formal,
institutionalized method of cooperation between the two sectors. A special type of such a team
is the Public Benefit Works Council.
The results of the quality studies show that, in principle, the self-government administration of the
voivodeship is ready to help establish such entities as social cooperatives, occupational therapy
workshops, vocational rehabilitation facilities, social integration centers, and social integration clubs.
It should also be noted that many of them are supported by local self-government administration
units, however, those institutions are not the only ones on which it depends if such entities will
be formed. Both sides must be engaged in the process and ready to cooperate. It would be good if
self-government administration units fulfilled the role of a consultant and bodies implementing social
policies would decide on the course of action.
The respondent saw the self-government administration of Wielkopolskie Voivodeship as friendly
and helpful in establishing bodies implementing social policies (e.g. Social Economy Support Centers,
social cooperatives, etc.). The value of the median was 4 and we can assume it is the best indicator
of whether the self-government is conducive to establishing such entities.
Psychological and knowledge barriers
The most respondents – 32% – indicated psychological and knowledge barriers as an obstacle
in realizing projects. The barriers were described as a lack of knowledge about the possibility
of cooperation, a lack of will to cooperate, and a lack of a need to cooperate.
The psychological barrier has the greatest influence on the degree of cooperation with the local selfgovernment. A little over 30% of the respondents complained about the lack of knowledge about the
possibility of cooperation and a lack of will or need to cooperate. They also mentioned a lack
of knowledge of strategic documents, self-government, its functions, and the tasks which it can
undertake.
Of different types of obstacles, psychological and knowledge barriers were the most frequently
observed by the representatives of the studied non-governmental organizations, districts family
support centers, social cooperatives, occupational therapy workshops, vocational rehabilitation
facilities, social integration centers, and social integration clubs, and other entities, of all barriers
in the cooperation with local self-government administration units.
37% of the entities pointed to a lack of knowledge and will or need to cooperate. The respondents
substantiated those claims with descriptions of some self-government administration units not being
interested and not getting engaged in cooperation with non-governmental organizations at all. They

16

also noted that there were differences in the perceptions of the same problems and the evaluation
of their importance, and that some non-governmental organizations, especially smaller ones, have
the feeling that, because of their size as well as the field and type of operation, they are not treated
by self-government administration as worthy partners for cooperation.
The studied representatives of social assistance entities gave the example of potential cooperators
having different levels of knowledge about cooperation or lacking knowledge about the available
options of cooperation. The respondents also discussed the time factor: there was not enough time
to learn about the benefits of cooperation. The representatives of regional self-government
administration did not know what the benefits of cooperating with local bodies implementing social
policies were.
Not only did the self-government administration workers have insufficient knowledge about the
options for cooperations, they also feared it because of insufficient knowledge about the
functioning of the studied entities.
Nevertheless, more and more self-government administration units are cooperating with local
bodies implementing social policies. A few years ago the possibilities of cooperating were much
smaller. Now there is greater knowledge about such options and more good examples so more tasks
can be realized in that manner. Psychological and knowledge barriers are still a problem but
it is changing because both sides begin to perceive one another as partners in the realization
of a common goal. The increasing number of cooperations encourages new initiatives; previous
knowledge of a particular, trusted partner allows an estimation of what can be done together.
Another factor under the heading of psychological and knowledge barriers was the human one, i.e.
people's sympathies and antipathies. That is particularly visible in smaller locations where people
considering cooperation know one another not only from work but also from informal contexts. Such
limitations find their expression in attitudes rather than formal restrictions. Another obstacle is that
the very idea of cooperation does not have strong roots. Other hindrances are bad experiences from
previous attempts at cooperation and from past failures, as well as feelings of being disappointed by
self-government administration. Long-term cooperations with local self-government administration
units are worth investments.
Legal barriers
A little fewer local bodies implementing social policies point to legal barriers to cooperation with
the regional self-government administration.
Legal regulations, including legal acts and resolutions, define the norms and forms of cooperation.
Cooperation with all entities, from regional self-government administration through nongovernmental organizations to business enterprises requires not only a legal basis but also
everybody's will to cooperate. One of the respondents says that if the partners want to cooperate
the cooperation is successful and any temporary difficulties are removed faster and more easily.
If that will is missing, problems begin.
Examples of legal barriers:
- difficulties in interpreting public-private partnership,
- problems with interpreting and understanding legal regulations and amendments,
- not knowing who is responsible for which decisions (as not all tasks are defined in detail),
- not using social clauses in tender procedures, and
- difficulties in applying the Personal Data Protection Act.
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The respondents in the IDI study raise the issue of legal forms of cooperation, giving an example
of partners who were looking for the most advantageous solutions sanctioned by the law throughout
the whole period of cooperation, as self-government can only cooperate with local bodies
implementing social policies within a formula provided by the law. The respondents understand such
a state of affairs but note that greater flexibility, especially in such a domain as social policies, would
be appreciated.
Informational barriers
The respondents chiefly mentioned difficulties with the flow of information. They report obtaining
important messages from informal sources, too late, or not at all. The representatives of selfgovernment administration also report problems with communication but of a different nature,
namely, they have trouble identifying the recipients of the information about grants. They do not
know at what level they should direct particular pieces of information. One example is the frequent
situation when information is given only to an organizational unit whereas it ought to, due to its
importance, be considered at a higher level which should also be the addressee of it.
The lack of information about, e.g., social consultations of documentation or about other meetings
makes non-governmental organizations and local bodies implementing social policies feel as if they
were not realizing local social policies and were not a partner for self-government administration
units, even though they do offer social services, in accordance with their statutes.
The errors in the flow of information were reported not only by representatives of small nongovernmental organizations but also by employees of disticts family support centers (20% of them).
Moreover, the respondents noticed that frequently contact was also blocked because they did not
know the scope of the responsibilities of other members of the projects, e.g. there were no people
specifically assigned to cooperate with non-governmental organizations so the respondents were
driven from pillar to post.
Fragmentation of power is another issue when communicating with the self-government
administration of Wielkopolskie Voivodeship. The large number of units hinders the flow
of information, the exchange of experiences, and finding solutions to problems.
Organizational barriers
Fewer than 20% respondents said that cooperation is hindered by organizational barriers. Those
barriers are understood as, e.g., a lack of an appropriate number of workers or long distances
to potential cooperators. The respondents who indicated organizational barriers in the cooperation
with local self-government administration units represented districts family support centers, social
welfare centers, nursing homes, social integration clubs, and other entities (voluntary labor corps,
job clubs) and non-governmental organizations.
The main organizational barriers were long distances to the capital of the voivodeship (Poznao)
where all government offices and more important institutions have their seats. Travels involve
additional costs and time losses. For small organizations such financial means are important for the
budget. Although participation in a training or workshop may be free of charge, respondents note
that they have to cover travel and business expenses and the travel allowance. They also observe
that personal contact is a last resort and is only necessary in especially important cases. In most cases
contact by electronic mail or by telephone is sufficient.
Small organizations find it especially difficult to delegate even one worker, both due to the expenses
and to the necessity for other workers to overtake the duties of the delegated one. If a center
is located closer to the voivodeship capital, it is easier for the workers to participate in meetings,
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conferences, or workshops. Organizations located elsewhere often must make decisions about the
most economical solutions.
Another difficulty mentioned by the respondents was that there were too few workers which made
them overburdened with responsibilities. There is often a lack of units/departments dedicated to the
cooperation with non-governmental organizations.
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Rekomendacje
Rekomendacja
Działanie/uzasadnienie
1. Wzmocnienie jakościowe Podjęcie działao szkoleniowych/doradczych
współpracy
w zakresie wzmacniania jakościowego
obecnie istniejącej współpracy LPPS
z Samorządem WW.

Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
Proponujemy wdrożyd projekt systemowy ROPS ROPS
mający na celu wsparcie i rozwój LPPS. Projekt
ten mógłby byd zogniskowany na:
- zbudowaniu sieci lokalnych animatorów
LPPS;
- zbudowaniu sieci lokalnych sekretarzy LPPS;
- wsparciu rozwoju systemu wymiany
informacji
i
komunikacji
pomiędzy
podmiotami LPPS – poprzez warsztaty dla
liderów i sekretarzy LPPS w zakresie
opracowania, animowania i przekazywania
informacji, promowania wykorzystania
Internetu do komunikacji pomiędzy
partnerami LPPS i jego otoczeniem,
prowadzenia
wzorcowej
polityki
informacyjnej w tym zakresie przez region;
- zbudowaniu wiarygodności i wysokiej rangi
LPPS;
działania
te
powinny
byd
zogniskowane z jednej strony na prezentacji
efektów działania, z drugiej na włączaniu
LPPS w istotne decyzje dotyczące polityki
społecznej i jej finansowania, z trzeciej zaś na osobistym wsparciu ze strony władz
regionu
np.
poprzez
uczestnictwo
w spotkaniach lokalnych LPPS;
- promocji działao i efektów działao LPPS –
działania te powinny obejmowad kampanie
PR promujące konkretne efekty działao
LPPS (m.in. audycje radiowe, strona www,
promocje podczas konferencji etc.);
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Działanie/uzasadnienie

Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
- podnoszeniu umiejętności uczestników LPPS
z zakresu analizy, zarządzania zmianą,
współpracy,
przełamywania
barier
w kulturze organizacyjnej
oraz
barier
międzyinstytucjonalnych;
- sieciowaniu uczestników LPPS m.in. poprzez
organizację spotkao i szkoleo wyjazdowych
dla lokalnych LPPS, budowaniu wymiany
wiedzy i doświadczeo pomiędzy LPPS na
poziomie regionalnym (sieci, warsztaty,
spotkania, w tym spotkania tematyczne
poświęcone dzieleniu się wiedzą pomiędzy
LPPS);
- stałej kompleksowej analizie problemów
i wyzwao, jakie
stają przed LPPS
i podejmowaniu działao w zakresie ich
rozwiązywania np. zgłaszania propozycji
zmian prawnych.
Animator powinien byd również odpowiedzialny
za sprawozdawczośd w zakresie działania LPPS
(liczba spotkao, liczba partnerów, podjęte
działania, osiągnięte efekty). Sprawozdawczośd
ta powinna byd elementem „Oceny zasobów
pomocy społecznej”.

2. Program
współpracy

animacji Zainicjowanie
działania
animatora Na terenie każdego z powiatów powinien zostad ROPS
współpracy pomiędzy Samorządem WW wyszkolony oraz zatrudniony międzysektorowy
a LPPS (np. w obrębie powiatu).
animator współpracy LPPS.
Zadania animatora to:
- animacja działania LPPS - poprzez spotkania
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Działanie/uzasadnienie

Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
bezpośrednie z członkami LPPS, zachęcanie
ich do aktywności, łączenie działao
podejmowanych przez członków LPPS,
niwelowanie potencjalnych konfliktów,
odkrywanie ukrytego potencjału partnerów,
pozyskiwanie nowych partnerów LPPS;
- ułatwianie przepływu informacji w ramach
LPPS poprzez animowanie pozyskiwania
informacji,
przygotowanie
czytelnych
komunikatów,
a
następnie
ich
systematyczne rozsyłanie, profilowanie
pozyskanych treści w zależności od
odbiorców;
- budowanie dobrego wizerunku LPPS
zapewnienie otwartości i przejrzystości
działao
LPPS,
stałe
informowanie
o podejmowanych działaniach, dopraszanie
nowych
partnerów,
ukazywanie
konkretnych
efektów
działao
LPPS,
zapraszanie na spotkania LPPS decydentów;
- wspólne
wypracowywanie
działao
rozwojowych dla LPPS;
- promowanie
działao
LPPS
poprzez
systematyczne rozsyłanie do sprofilowanych
grup odbiorców adekwatnej informacji
o działalności
LPPS,
zachęcanie
do promowania działao LPPS na stronach
instytucji, ukazywanie w różnego rodzaju
komunikatach sposobu zaangażowania
poszczególnych
członków
LPPS
i osiągniętych efektów.
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Działanie/uzasadnienie

3. Wykorzystanie
W
celu
podniesienia
skuteczności
nowoczesnych technologii i efektywności wykorzystania obecnych
w budowaniu współpracy form wymiany informacji rekomenduje się
zwiększenie wykorzystania nowych form
komunikacji (szczególnie w zakresie
efektywności i szybkości komunikacji).

Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
Zatrudnienie
animatora
lub
też
powierzenie/zlecenie
takiego
zadania
organizacji zewnętrznej może nastąpid w PUP
w ramach
środków
Funduszu
Pracy
w kontekście budowania partnerstwa lokalnego
lub w ramach środków własnych samorządu
powiatowego lub w ramach projektu
systemowego ROPS.
Respondenci w badaniu wykazali z jednej strony ROPS, LPPS, animatorzy
wysoką skutecznośd komunikacji za pomocą LPPS, samorządy lokalne
newslettera ROPS, a z drugiej strony ogromną
trudnośd
w
zakresie
poszukiwania
odpowiednich dla nich treści na stronach
internetowych. Dlatego też rekomendujemy
budowanie w oparciu o ROPS i lokalnych
sekretarzy LPPS sieci pozyskiwania i wymiany
informacji, co pozwoli wzbogacid obecny
newsletter ROPS. Jednocześnie zalecamy
przeprowadzenie zarówno u partnerów LPPS,
jak i animatorów oraz sekretarzy, szkoleo
i doradztwa z zakresu zarządzania treścią
i informacją,
tworzenia
przekazów
informacyjnych, baz danych odbiorców
informacji oraz segregacji informacji, jasnego
komunikowania obszarów odpowiedzialności
poszczególnych pracowników LPPS. Szkolenia
takie mogą byd prowadzone metodą
multiplikacji, tzn. ROPS przeszkoli 1-2 osoby
z powiatu, a one następnie przeszkolą kolejne
osoby – członków LPPS.
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Działanie/uzasadnienie
Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
4. Angażowanie
do LPPS charakteryzuje mały dopływ nowych Rekomendujemy dbanie o włączenie nowych ROPS
współpracy
młodych organizacji.
organizacji do LPPS. Szczególnie ważne jest
partnerów LPPS
włączanie
nowopowstałych
organizacji
i zapewnianie im równoprawnego udziału
w pracach LPPS. Zadania te powinny byd
przypisane animatorom LPPS, a także
wzmacniane podczas kampanii promocyjnej.
5. Wymiana
doświadczeo Intensyfikacja organizacji staży oraz praktyk W związku z częstym wskazywaniem ROPS, LPPS, Samorządy
pomiędzy
LPPS wymiany
doświadczeo
pomiędzy problemów wynikających z różnic w kulturze lokalne
a Samorządem.
pracownikami Samorządu a LPPS.
organizacji
pomiędzy
poszczególnymi
instytucjami, rekomendujemy w tym zakresie
promowanie przez ROPS organizowania staży,
praktyk wymiany doświadczeo pomiędzy
pracownikami Samorządu lokalnego jego agend
(OPS, PUP, PCPR, szkoły), a innymi uczestnikami
LPPS mających na celu wzajemne poznanie się.
Działania te mogą mied charakter:
- kilkudniowych praktyk w celu zapoznania
się ze sposobem funkcjonowania danej
instytucji,
jej
kulturą
organizacyjną
i sposobami pracy,
- kilkunastodniowego stażu przy realizacji
konkretnego działania;
- wspólnych
wyjazdów
sieciujących
ukierunkowanych na wzajemne poznawanie
się międzyinstytucjonalne i przełamywanie
barier w kulturze organizacji.
Działania te mogą byd finansowane ze środków
własnych LPPS, urzędu pracy w ramach
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Działanie/uzasadnienie

6. Promocja
terytorium Prowadzenie
działao
edukacyjnych
społecznie
z najmłodszymi mieszkaocami obszarów
odpowiedzialnego.
działania LPPS, a także ze studentami
kierunków
humanistycznych
i ekonomicznych
uświadamiających
współodpowiedzialnośd za społecznośd
lokalną i za działania podejmowane w jej
obszarze.

Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
Art. 108. 1. pkt 2a ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także
z proponowanego w punkcie 1 rekomendacji
odnośnie projektu systemowego ROPS.
Działania podejmowane w ramach LPPS idealnie
wpisują
się
w
koncepcję
społecznie
odpowiedzialnego terytorium, gdzie bardzo
ważna jest jego promocja. Szczególnie istotne
jest to w zakresie działao promocyjnych
podejmowanych w ramach rekomendacji nr 1
oraz w zakresie działao ukierunkowanych do
następujących grup odbiorców:
ROPS, CDN
1. Dzieci i młodzieży
Rekomendujemy upowszechnianie działao LPPS
wśród dzieci i młodzieży poprzez gry i zabawy
oraz spotkania z liderami LPPS wśród uczniów
szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Działania takie mają na celu edukację w zakresie
społecznie odpowiedzialnego terytorium oraz
przygotowanie do aktywnego uczestnictwa
w rozwoju swojej społeczności lokalnej.
Ważnym aspektem jest również poznanie
rodzajów, roli i charakteru potencjalnych
partnerów LPPS. Edukacja taka zaprocentuje
byd może w przyszłości większą skłonnością do
udziału w pracach LPPS.
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Sposób wdrożenia rekomendacji
2. Nauczyciele

Adresat rekomendacji

Konieczne jest przygotowanie i wypracowanie
merytoryczne gier i zabaw wyjaśniających
oraz promujących działania LPPS. Ważnym
elementem wdrażania tej rekomendacji
pozostaje także przygotowanie nauczycieli do
prowadzenia zajęd z wypracowanymi grami
i zabawami.
Przygotowaniem
nauczycieli
powinno zająd się (przy merytorycznej
współpracy z ROPS), będące w gestii Marszałka,
centrum doskonalenia nauczycieli. Ważne by
gry, zabawy i opracowania wymuszały na
prowadzących lokalizację, czyli dostosowanie do
lokalnych warunków (lokalnej społeczności).
3. Studenci
kierunków
i ekonomicznych.

humanistycznych

Rekomendujemy wdrożenie dwiczeo z zakresu
tworzenia i animowania lokalnych LPPS (nie
mniej niż 20 godzin – w skali semestru). Pozwoli
im to w przyszłości lepiej – w przypadku pracy
u partnerów LPPS – włączad się w ich działania.
Dwiczenia te powinny byd wdrożone przez
Wielkopolskie uczelnie a animatorem tych
działao i wsparciem merytorycznym powinien
służyd ROPS.

26

Rekomendacja

Działanie/uzasadnienie

Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
4. Lokalni przedsiębiorcy z sektora mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw.
Celem jest promocja zaangażowania się
w działania LPPS w ramach „małego, rodzimego
CSR-u”. Rekomendujemy w tym zakresie
współpracę z lokalnymi izbami rzemieślniczymi,
cechami rzemiosł, zrzeszeniami branżowymi,
mediami w celu ukazania roli i korzyści dla
społeczności lokalnej oraz dla ich podmiotów
z udziału w LPPS.

7. Promocja kooperacji

Partnerska kooperacja międzysektorowa
jest obecnie niemodna, wiele podmiotów
nie widzi sensu we współpracy. Zachodzi,
więc potrzeba promocji pozytywnych
wzorców
z zakresu
kooperacji
międzysektorowej.
Partnerzy
często
podkreślają
nieefektywnośd
współpracy,
powierzchownośd, kosztownośd (koszt
alternatywny
zaangażowanych
pracowników), brak szybkich rezultatów
podejmowanych działao.

Rekomendujemy przeprowadzenie jednorocznej ROPS
kampanii promocyjnej dotyczącej kooperacji
w ramach LPPS. Kampania ta powinna byd
ukierunkowana na ukazanie:
- korzyści z działania w ramach LPPS;
- korzyści z pracy w ramach LPPS dla
oddelegowanych pracowników, pokazanie
możliwości
rozwoju
zawodowego,
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
- korzyści z działania LPPS dla wspólnoty
lokalnej;
- konkretnych rezultatów wypracowanych
i zrealizowanych w ramach LPPS projektów;
- korzyści ze współpracy długoterminowej.

Potwierdzały to również przeprowadzane
przez
nas
wywiady
indywidualne Projekt taki powinien opierad się zarówno na
z członkami LPPS w obszarze współpracy kampanii radiowej, prasowej, internetowej jak
partnerskiej.
i bezpośrednich spotkaniach z LPPS oraz
dostarczaniu
materiałów
drukowanych.
W ramach projektu powinny byd realizowane
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Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
także działania promocyjne w trakcie różnego
rodzaju wydarzeo z obszaru polityki społecznej
i rozwoju lokalnego (konferencjach, dniach
pracownika socjalnego etc.).
W kampanię dla podniesienia efektywności
powinny byd zaangażowane podmioty sieciujące
partnerów LPPS np. Związek Pracodawców
Lewiatan, Konwent Starostów. Kampania
powinna ukazad różnorodnośd korzyści dla
poszczególnych grup partnerów (nie tylko dla
sfery samorządowej czy też dla wybranych grup
NGO).
Uzupełnieniem
kampanii
powinno
byd
ustanowienie konkursu dla najlepszego
partnerstwa,
animatora
oraz
członków
partnerstwa z poszczególnych grup (samorząd,
edukacja, NGOs, biznes etc.).

8. Wpieranie
rozwoju Obecnie główna uwaga LPPS w zakresie
instytucjonalnego LPPS
współpracy z samorządem skupiona jest
przede wszystkim na obszarze finansowym
(finansowanie zadao etc.). Niezbędne dla
rozwoju LPPS są granty o charakterze
rozwojowym, ukierunkowane na poprawę
współpracy w tym na: wzmocnienie
zdolności kooperacyjnych, analitycznych,
strategicznych
oraz
przywódczych
i organizacyjnych.

Działanie 1. Granty rozwojowe:
Urząd
Wdrożenie na poziomie regionu, obok projektu WW
systemowego (vide rekomendacja nr 1),
systemu grantów rozwojowych dla lokalnych
LPPS.
Granty te powinny byd ukierunkowane
na finansowanie: wewnętrznych szkoleo dla
pracowników członków LPPS, budowanie stron
www
LPPS,
promocję
działao
LPPS
w społeczności lokalnej, budowy i realizację
planu rozwoju LPPS, szkolenia i doradztwo
wynikające z wcześniej wypracowanych planów
rozwoju LPPS.
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Marszałkowski

Rekomendacja

Działanie/uzasadnienie

Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
Szczególnie ważne jest, aby LPPS podniosły
swoje umiejętności w zakresie zdolności
kooperacyjnych, analitycznych, strategicznych
oraz
przywódczych
i
organizacyjnych
ułatwiających rozwój pozafinansowej sfery
współpracy pomiędzy partnerami LPPS.
O granty mogłyby się starad w imieniu LPPS
organizacje pozarządowe lub samorządy
z obszaru działania LPPS.
Wysokośd grantu nie powinna przekraczad
20 000 zł, a w ramach grantu nie powinny byd
finansowane koszty zarządzania. Wysokośd
wkładu
własnego
–
niefinansowego,
wnoszonego przez partnerów LPPS powinna
wynosid minimum 50%.
Działanie 2. Instrumenty nowego okresu
programowania:
W zakresie nowego okresu programowania
w obszarze projektów z zakresu polityki
społecznej
zalecane
jest
wdrożenie
dodatkowych punktów w przypadku projektów
strategicznych, a w przypadku projektów
systemowych obligatoryjności w zakresie:
- wpisywania się danego projektu w działania
podejmowane przez LPPS;
- zgodności
projektu
z
potrzebami
zdefiniowanymi przez LPPS;
- uczestnictwa innych podmiotów LPPS
w realizacji projektu (formalnie bądź też
nieformalnie).
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Rekomendacja

Działanie/uzasadnienie

Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
Umocowanie takie LPPS w przyszłym okresie
programowania pozwoli na zdecydowane
zwiększenie zaangażowania się LPPS ze strony
publicznej
i
niepublicznej,
a
także
na zwiększenie koordynacji prowadzonych
polityk publicznych.
Działanie
3.
Wzmocnienie
działalności
analitycznej:
LPPS muszą opierad swoje decyzje na wiedzy, tj.
rzetelnych analizach posiadanych zasobów oraz
dynamiki zjawisk społecznych i gospodarczych.
Dlatego należy rozwijad (wśród partnerów
i LPPS) umiejętności analityczne. Bardzo ważna
jest
nauka
wykorzystania
dostępnych
materiałów w tym m. in. „Oceny stanu zasobów
pomocy
społecznej”.
Bardzo
dobrym
rozwiązaniem może byd również dostarczanie
przez Obserwatorium Integracji Społecznej
wystandaryzowanych raportów o sytuacji na
obszarze
danego
LPPS.
Podnoszenie
umiejętności analitycznych można realizowad
w ramach działao własnych OIS. Oparcie pracy
na rzetelnej wiedzy nie tylko wzmocni
merytorycznie jakośd aktywności LPPS ale
i przyczyni się do poszerzenia zainteresowao
członków LPPS na cały obszar polityki
społecznej.
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Rekomendacja
9. Implementacja CLLD/RLKS

3

Działanie/uzasadnienie
W celu zacieśnienia współpracy w ramach
LPPS
i przekazania
rzeczywistych
instrumentów oddziaływania niezbędne jest
wprowadzenie w przyszłej perspektywie
finansowej
narzędzia
bazującego
na doświadczeniach
lokalnych
grup
działania, jakim jest „Rozwój kierowany
przez lokalną społecznośd (CLLD)3”.
Zobliguje to zarówno do podjęcia trudu,
jakim
jest
wypracowanie
strategii
wychodzącej zdecydowanie poza obszary
wiejskie i tematykę wiejską przez LPPS,
zmusi do holistycznego myślenia o rozwoju
lokalnym wspólnoty i da realne instrumenty
do wdrażania pomysłów wykreowanych
przez LPPS.

Sposób wdrożenia rekomendacji
Adresat rekomendacji
Rekomendujemy wdrożenie instrumentu CLLD Urząd
Marszałkowski
na
poziomie
całego
województwa WW
wielkopolskiego poprzez wpisanie jego realizacji
w wielkopolskie RPO. Pozwoli to nie tylko
na rozwój LPPS, ale i na bezpośrednie
finansowanie działao zaplanowanych przez
partnerów LPPS (zarówno w ramach środków
EFS jak i PROW). Jest to tym bardziej istotne, że
CLLD może byd również wdrażane w ramach
obszarów miejskich.
Jednocześnie
w
momencie
wdrożenia
instrumentu/podejścia CLLD należy podjąd
działania wspierające budowanie strategii LGD
tak, by znalazły się tam działania z zakresu
wykorzystania potencjału LPPS. Jednocześnie
należy podjąd ze strony ROPS i wydziału
odpowiedzialnego za RPO i PROW działania
(spotkania,
animacja)
zmierzające
do zaangażowania LPPS we włączenie się
w działanie LGD i tworzenie nowych strategii
LGD.
Podobne działania w ramach rewitalizacji
społecznej należy podjąd w ramach obu
obszarów
metropolitarnych
i zakontraktowanych
na
ich
terenie
do wdrożenia
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych.

Szczegółowy opis instrumentu CLLD znajduje się w aneksie do niniejszego raportu.
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1. Rola Samorządu Województwa Wielkopolskiego
w kreowaniu polityki społecznej w świetle dokumentów
krajowych i regionalnych
1.1. Zakres zadao i obowiązków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
wynikający z ustawy, statutu oraz regulaminu organizacyjnego
Ustrój oraz działalnośd samorządu województwa i administracji samorządowej w województwie
określają:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.)
2. Statut Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XXIX/574/12 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2013r.
poz.431).
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
wprowadzony uchwałą Nr 1892/2005 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 maja 2005
roku z późniejszymi zmianami.
Samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialnośd, dysponuje mieniem wojewódzkim i prowadzi samodzielnie
gospodarkę finansową na podstawie budżetu4.
Określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele5:
- pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej mieszkaoców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
- pobudzanie aktywności gospodarczej;
- podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa;
- zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb
przyszłych pokoleo, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
Prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się6:
- tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
- utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;
- pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadao
z zakresu użyteczności publicznej;
- wspieranie i prowadzenie działao na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;
- racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju;
- wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu
technologicznego oraz innowacji;
- wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego
racjonalne wykorzystywanie;
- promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.

4

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Art. 6., pkt 1.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Art. 11., pkt 1.
6
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Art. 11., pkt 2.
5
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Organami Samorządu Województwa Wielkopolskiego są:
- Sejmik – organ stanowiący i kontrolny województwa;
- Zarząd – organ wykonawczy województwa.
Analizując działania realizowane przez sejmik, warto zauważyd, iż w jego ramach funkcjonuje szereg
komisji, których działalnośd dotyczy bezpośrednio tematyki polityki społecznej, są to:
- Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego;
- Komisja Edukacji i Nauki;
- Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki;
- Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej.
Natomiast do zadao zarządu województwa należy w szczególności:
- wykonywanie uchwał sejmiku województwa;
- gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji i udziałów
posiadanych przez województwo;
- przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa;
- przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa, planu zagospodarowania
przestrzennego i programów wojewódzkich oraz ich wykonywanie;
- organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych krajach
i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi;
- kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych
jednostek organizacyjnych, w tym powoływanie i odwoływanie ich kierowników;
- uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego7.
Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy pomocy urzędu marszałkowskiego
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych.
Urząd marszałkowski organizacyjnie dzieli się na 19 departamentów, z czego w realizację szeroko
rozumianej polityki społecznej jest zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio sześd
departamentów wymienionych poniżej:
- Departament Edukacji i Nauki;
- Departament Kultury;
- Departament Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom;
- Departament Polityki Regionalnej;
- Departament Sportu i Turystyki;
- Departament Wdrażania Programu Regionalnego.
Najważniejsze jednostki organizacyjne samorządu działające w zakresie polityki społecznej to:
- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu;
- Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Powyższe instytucje i wydziały stanowią podstawowe organy działające w zakresie polityki społecznej
województwa.
Podsumowanie:
Zgodnie z zapisami ustawy samorząd województwa wykonuje określone ustawami zadania publiczne
w imieniu własnym i na własną odpowiedzialnośd, dysponuje mieniem wojewódzkim i prowadzi
samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu. Zgodnie z Art. 4. ustawy o samorządzie
województwa jego działania nie naruszają samodzielności powiatu i gminy. Określa on, zatem
strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę rozwoju województwa, pozostawiając pole
7

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Art. 41, pkt 2.
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do działania jednostką niższego szczebla. W odniesieniu do prowadzenia polityki społecznej
najważniejszymi jednostkami zajmującymi się realizacją zadao w tym zakresie, na poziomie
województwa są: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu. Między innymi głównym zadaniem samorządu jest przygotowywanie dokumentów
strategicznych, planów, programów, które następnie przekładane są na instytucje niższego szczebla
i przez nie realizowane. Ponadto kieruje on, koordynuje i kontroluje działalnośd wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych. Bezpośrednio za zadania realizowane przez lokalne
podmioty polityki społecznej odpowiada samorząd terytorialny, który zgodnie z treścią Konstytucji RP
realizuje zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej i realizuje je jako
zadania własne8 lub zlecone9.

8

Zgodnie z treścią Konstytucji zadania własne to zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty
samorządowej. Realizowane są z własnych środków finansowych stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego. Ustawy samorządowe gwarantują samodzielnośd w ich realizacji (źródło:
http://www.infor.pl/prawo/gmina/abc-gminy/252201,Zadania-samorzadu-terytorialnego.html).
9
Zadania zlecone - zgodnie z treścią Konstytucji, jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb paostwa, ustawa
może zlecid jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadao publicznych. Ustawy
samorządowe określają tryb przekazywania i sposób wykonywania zadao zleconych (źródło:
http://www.infor.pl/prawo/gmina/abc-gminy/252201,Zadania-samorzadu-terytorialnego.html).
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1.2. Przegląd dokumentów ogólnopolskich związanych z tematyką polityki
społecznej
W ramach niniejszego rozdziału przytoczone zostaną zapisy dokumentów związanych z tematyką
polityki społecznej oraz z wdrażaniem działao w tym zakresie, tworzonych na poziomie krajowym.
Celem rozdziału będzie ukazanie, w jaki sposób podmioty polityki społecznej są angażowane
w tworzenie tych dokumentów. Prześledzone zostaną także zapisy dotyczące miejsca LPPS w polityce
społecznej, a co za tym idzie - zadao, jakie powinny one realizowad. Ponadto wskazane zostaną
również te fragmenty dokumentów, w których pojawiają się zapisy odnoszące się bezpośrednio do
współpracy samorządów z LPPS, a dokładniej - do możliwych form, mechanizmów i zakresu tej
współpracy.
1. Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020 (ŚSRK) stanowi aktualizację dokumentu z 2006 roku i została
przyjęta we wrześniu 2012 roku. Równocześnie z tym dokumentem powstawała Długookresowa
Strategia Rozwoju Kraju (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności), przyjęta w styczniu 2013 roku,
oraz 9 strategii zintegrowanych. ŚSRK stanowi najważniejszy dokument w perspektywie
średniookresowej, który wytycza cele strategiczne rozwoju kraju, a co najważniejsze stanowi ona
podstawę do programowania przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-202010. Jest ona
dokumentem mającym faktyczne przełożenie na działania realizowane w ramach obecnie
powstających Programów Operacyjnych, w których wdrażane będą działania współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej.
Obszary wsparcia/ działania wskazane w dokumencie:
Obszar Strategiczny I. Sprawne i efektywne paostwo.
W ramach tego obszaru, w kontekście niniejszego opracowania, szczególnie istotne są zapisy strategii
mówiące o tym, że „nowoczesne instytucje publiczne to przede wszystkim instytucje efektywne,
dostępne dla obywatela i otwarte na jego potrzeby, przejrzyste i przyjazne, gotowe na obywatelską
partycypację i wspomagające obywatelską i społeczną energię”11. Propozycja takiego podejścia
do administrowania paostwem ma szczególne znaczenie dla wzmacniania mechanizmów
współpracy pomiędzy samorządami województw a LPPS. Niesie ono, bowiem za sobą zmianę
podejścia z administrowania do zarządzania paostwem, co w konsekwencji oznacza, że współczesna
Polska odchodzi od zarządzania poprzez wypełnianie sztywnych procedur, zmierzając
do wprowadzenia systemu zarządzania na podstawie poszukiwania nowych, lepszych rozwiązao
zaistniałych problemów. W tym miejscu należy szczególnie upatrywad roli LPPS, które powinny
angażowad się w diagnozowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów, przy współpracy
z odpowiednim szczeblem samorządu. Obszar ten wskazuje również na potrzebę wykorzystywania
narzędzi konsultacji społecznych, szczególnie wykorzystywanie nowoczesnych technologii
do kontaktowania się z obywatelami. Celem tego działania jest umożliwienie obywatelom aktywnego
uczestnictwa w tworzeniu prawa i realizacji polityk.

10

Strategia Rozwoju Kraju 2020, Aktywne Społeczeostwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Paostwo,
Warszawa, wrzesieo 2012 r., s.5
11
Ibid., s.32
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Obszar Strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka.
Obszar ten nie ma bezpośredniego przełożenia na niniejsze badanie. Jego opis skupia się przede
wszystkim na wyznaczeniu celów w obszarze rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki. Według
zapisów strategii „w 2020 roku Polska będzie krajem o nowoczesnej gospodarce, charakteryzującej
się wysoką wydajnością pracy”12. W sposób pośredni obszar ten będzie wpływał na programowanie
polityki społecznej w kraju, dzięki temu, iż działania w tym obszarze będą miały wpływ np. na poziom
zatrudnienia czy edukację.
Obszar Strategiczny III. Spójnośd społeczna i terytorialna.
Obszar ten wskazuje na potrzeby zmian, jakie zdiagnozowano w zakresie spójności społecznogospodarczej i terytorialnej. Jednym z założeo twórców dokumentu było zwiększenie spójności
w wymiarze społecznym oraz terytorialnym poprzez wykorzystanie potencjałów rozwojowych
wszystkich regionów Polski. W szczególności natomiast ważne jest to, iż miałoby to się stad przy
udziale działao podejmowanych w ramach polityk społecznych (profilaktyka, ratownictwo,
aktywizacja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym)13.
W obszarze tym wspomina się o podejmowaniu działao nakierowanych na wzmocnienie spójności
społecznej, zwiększenie aktywności osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
oraz zwiększenie efektywności świadczeo społecznych. Co istotne wspomina się o wykorzystaniu
w tym celu przedsiębiorstw społecznych, które mają służyd dostarczaniu usług użyteczności
publicznej, a także mają kreowad kapitał społeczny.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Warty podkreślenia jest fakt, iż dokument tworzony był zgodnie z nowymi założeniami, odnośnie
tworzenia dokumentów strategicznych, a więc przez grupę specjalistów pod kierunkiem Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej. Co istotne, oprócz
konsultacji społecznych dokumentu, zrealizowana została ewaluacja ex-ante, w której zastosowano
głównie metody jakościowe badao, w celu uzyskania opinii na temat zapisów dokumentu. Udział
w badaniu brali przedstawiciele JST, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych. Informacje
uzyskane w badaniu zostały uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu.
2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) jest
dokumentem określającym cele i sposób działania podmiotów publicznych, a w szczególności rządu
i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych
celów rozwoju kraju. Dokument wyznacza cele polityki rozwoju regionalnego, w tym wobec obszarów
wiejskich i miejskich, oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do innych polityk publicznych
o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu14.
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ibid., s.20
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010—2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, 13 lipca 2010 r.
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Obszary wsparcia/ działania wskazane w dokumencie:
Celem strategicznym polityki regionalnej jest w myśl dokumentu „efektywne wykorzystywanie
specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów
rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym”15.
KSRR ustala trzy cele szczegółowe do 2020 roku:
1. wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów;
2. budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach
problemowych;
3. tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działao rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie.
W odniesieniu do niniejszego badania, w kontekście problemów jakimi zajmują się LPPS, szczególnie
istotny jest cel 2. KSRR. Budowanie spójności terytorialnej. W świetle zapisów strategii opierad się on
ma na interwencji w tych obszarach Polski, gdzie zdiagnozowano niskie wskaźniki świadczące
o rozwoju społeczno-gospodarczym danego regionu. Obszary te określono jako „obszary
problemowe polityki regionalnej”16. Tutaj zauważa się szczególną rolę LPPS, które mogłyby wspierad
lokalne samorządy w definiowaniu tych obszarów oraz opracowywaniu ukierunkowanej interwencji
zewnętrznej, która wspomagałaby dostęp mieszkaoców owych terenów do podstawowych dóbr
i usług publicznych. Dzięki czemu możliwe byłoby świadczenie kompleksowej pomocy, która służyłaby
włączeniu społecznemu.
Równie istotny jest cel 3. wskazany w Strategii, który podobnie jak to określono w SRK 2020, skupia
się wokół problemów zarządzania politykami publicznymi, a w szczególności ukierunkowania ich
terytorialnie, zapewnienia odpowiednich mechanizmów kooperacji i koordynacji w systemie
wieloszczeblowego zarządzania oraz przez tworzenie sieci współpracy między różnymi podmiotami
zaangażowanymi w realizację tej polityki17. Zatem działania podejmowane w ramach tego celu będą
dotyczyły budowy skutecznego i efektywnego systemu realizacji działao rozwojowych
ukierunkowanych terytorialnie. Tutaj też można wskazad pole współpracy LPPS z lokalnym
samorządem.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Analizując sam proces tworzenia dokumentu należy zauważyd, iż jego twórcy wykorzystali narzędzie
konsultacji w szeregach administracji paostwowej, a więc tych instytucji, które bezpośrednio
są zaangażowane w tworzenie polityki regionalnej. Nadzór nad opracowaniem przejęło Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, które powołało tematyczne grupy robocze. W przygotowaniu dokumentu
udział brała głównie strona rządowa oraz przedstawiciele świata nauki. Jak wskazują zapisy
dokumentu konsultacje odbywały się zarówno za pośrednictwem stron internetowych, jak i przy
okazji konferencji, spotkao18.
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Ibid., s.86
Ibid., s. 118-119.
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Ibid., s. 137.
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Raport z debaty publicznej nad projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Warszawa,
styczeo 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
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3. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 została opracowana przez Rząd jako jedna
z 9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych. Wskazuje ona,
iż polityka rozwoju powinna wspierad procesy i inicjatywy, które wzmacniają wolę działania obywateli
na rzecz dobra wspólnego i przyczyniają się do wzmocnienia zaufania, jako jednego z podstawowych
komponentów życia społecznego, gospodarczego i kulturowego19. Strategię tę wraz z DSRK oraz ŚSRK
łączą komplementarne cele.
Obszary wsparcia/ działania wskazane w dokumencie:
Dokument wskazuje następujący cel główny - wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju
społeczno-gospodarczym Polski. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe:
1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji.
2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne.
3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy.
4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.
W tym świetle istotna pozostaje współpraca różnych podmiotów aktywnych w sferze społecznej,
w celu realizacji tak sformułowanych celów strategii.
Należy także zwrócid szczególną uwagę na cel 2 Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej
i wpływu obywateli na życie publiczne. W ramach tego celu planowane są takie kierunki działao, które
będą odnosiły się do ekonomii społecznej, partnerstwa publiczno-społecznego, nowych narzędzi
partycypacji, a także wolontariatu (z uwzględnieniem CSR). Założeniem jest, iż w ramach tego celu
dąży się do stworzenia kompleksowej polityki paostwa w zakresie zwiększania aktywności
obywatelskiej w ogóle, wzrostu udziału obywateli w życiu publicznym oraz ich wpływu na planowanie
i realizację zadao publicznych. Zapisy te stanowią filar możliwości współpracy LPPS z samorządem.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Proces konsultacji Strategii został szczegółowo opisany i przedstawiony w załączniku do niej. Zgodnie
z zapisami dokumentu MKiDN podało do publicznej wiadomości wyniki prowadzonych konsultacji
w postaci raportu zamieszczonego na stronie internetowej. Zgodnie z przyjętą logiką, proces
konsultacji opierał się na trzech zasadach: otwartości udziału, równości uczestnictwa, jawności
przebiegu. Informacje na temat dokumentu dystrybuowane były za pośrednictwem: ogłoszeo
w prasie, biuletynu informacji publicznej, stron internetowych, pism i konferencji. Co istotne, łącznie
udział w konsultacjach wzięło 360 podmiotów, z czego 88% stanowiły osoby prawne, a wśród nich
największą grupę stanowiły organizacje pozarządowe.
4. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest programem rozwoju w rozumieniu art. 15, ust. 4 pkt.
2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.) i stanowi tym samym dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym,
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ustanowiony w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – Strategii Rozwoju Kraju
2020 oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Krajowej
Strategii Rozwoju Regionalnego oraz innych strategii rozwoju20.
Obszary wsparcia/ działania wskazane w dokumencie:
Cele operacyjne wyznaczone w programie to:
1. Odpowiedzialna wspólnota. Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej we wspólnotach
samorządowych.
2. Otoczenie. Powstanie i utrzymanie 35 tysięcy miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
3. Przywództwo. Poprawienie mechanizmów zarządzania i koordynacji w obszarze polityki
wspierania ekonomii społecznej.
4. Kompetencje. Wzrost kompetencji w obszarze ekonomii społecznej w społeczeostwie.
Z zapisów KPRES wynika, iż niezbędne jest wsparcie administracji publicznej w budowaniu kontaktu
z obywatelami oraz ich zrzeszeniami. Istotna jest w zakresie ekonomii społecznej, kooperacja tych
grup, w zakresie współkreowania usług publicznych oraz przekazywanie podmiotom ekonomii
społecznej zadao publicznych do realizacji. Stan ten jest możliwy do osiągnięcia dzięki działaniom
zarówno odgórnym jak i oddolnym.
Twórcy dokumentu wskazując na ograniczenia w rozwoju ekonomii społecznej podkreślają,
iż problem ten w dużej mierze wynika z braku świadomości możliwości wykorzystania ekonomii
społecznej w politykach publicznych i życiu codziennym wspólnot samorządowych. Aby móc
naprawid tę sytuację wymagana jest praca zarówno wśród osób podejmujących decyzje,
zarządzających procesami i instytucjami, jak również praca z dziedmi i młodzieżą (działania
edukacyjne, nastawione na budowanie społeczeostwa obywatelskiego)21.
Celem nadrzędnym KPRES jest, aby: „w roku 2020 ekonomia społeczna stanowiła ważny czynnik
wzrostu zatrudnienia, spójności społecznej oraz rozwoju kapitału społecznego”. Cel główny został
określony następująco: „Do roku 2020 podmioty ekonomii społecznej staną się ważnym elementem
aktywizacji osób w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz dostarczycielem usług użyteczności publicznej
działającymi we wspólnotach samorządowych”.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Program został poddany konsultacjom społecznym, w trakcie których wykorzystano następujące
narzędzia:
 prezentowanie projektu na konferencjach i seminariach, szkoleniach;
 artykuły w mediach internetowych (np. portal ekonomiaspoleczna.pl);
 zbieranie pisemnych opinii,
 ankietę internetową, udostępnioną przez Departament Pożytku Publicznego MPiPS.
5. Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar
aktywnej integracji.
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
„Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar
aktywnej integracji” jest programem rozwoju, w rozumieniu art. 15, ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn.
20
21

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Projekt: lipiec 2013 -Warszawa 2013 r., s.3.
Ibid., s. 36.
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zm.) i stanowi tym samym dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu
realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – „Strategii Rozwoju Kraju 2020” oraz Strategii
Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego oraz innych strategii rozwoju22.
Obszary wsparcia/działania wskazane w dokumencie:
Celem głównym określonym w Programie jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln osób oraz wzrost spójności społecznej.
Natomiast cele operacyjne w odniesieniu do poszczególnych rezultatów oraz kierunków interwencji
publicznej przedstawiają się następująco:
Cel operacyjny 1 - Usługi dla aktywności i profilaktyki - Ograniczenie wykluczenia dzieci i młodzieży.
Cel operacyjny 2 - Gwarancje dla przyszłości młodzieży.
Cel operacyjny 3 - Aktywna osoba i zintegrowana rodzina - odpowiedzialne lokalne środowisko.
Cel operacyjny 4 - Zapobieganie niepewności mieszkaniowej.
Cel operacyjny 5 - Seniorzy – bezpieczni, aktywni i potrzebni.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Analizując zaangażowanie LPPS w tworzenie niniejszego dokumentu warte zauważenia jest, iż projekt
Programu został skonsultowany ze związkami zawodowymi, związkami pracodawców, instytucjami
pomocy i integracji społecznej oraz organizacjami pozarządowymi.
W pracach nad pierwszą wersją dokumentu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Pomocy
i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który koordynował prace nad jego
utworzeniem. Ponadto, w pracach wzięły udział lub swoje uwagi złożyły Ministerstwa Zdrowia,
Edukacji Narodowej, Infrastruktury i inne resorty, jak również eksperci organizacji obywatelskich
i instytucji naukowych.
6. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015 został uchwalony
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr. 24, poz. 128).
W ramach tego Programu określa się strategię działao mających na celu ograniczenie występowania
zagrożeo dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich
bliskich oraz zapewnienie dostępności do świadczeo opieki zdrowotnej23.
Obszary wsparcia/ działania wskazane w dokumencie:
Cele Programu to:
- promocja zdrowia psychicznego;
- zapobieganie zaburzeniom psychicznym;
- poprawa funkcjonowania osób z problemami zdrowia psychicznego oraz ich bliskich;
- zapewnienie dostępności do świadczeo opieki zdrowotnej, w tym rozwijanie różnych form
psychiatrycznej opieki środowiskowej.
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Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej
integracji. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2013 r.
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Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, Warszawa 2011 r,
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Na postawie uchwały nr 456/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 kwietnia 2011
roku, został powołany Wojewódzki Zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony
Zdrowia Psychicznego w województwie wielkopolskim. Do zadao Zespołu należało
opracowanie Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który został przyjęty Uchwałą
Nr 1338/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2011 r.
Głównymi adresatami programu są instytucje z obszaru ochrony zdrowia (w tym jednostki leczenia
uzależnieo od substancji psychoaktywnych) finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W dokumencie wymienia się również szereg innych podmiotów działających w obszarze pomocy
społecznej, takich jak: Środowiskowe Domy Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady
Aktywizacji Zawodowej, Mieszkania Chronione, Kluby Samopomocy, Domy Pomocy Społecznej.
W Programie wymienia się również obszary zawarte w konkursach ogłaszanych przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd
w sferze działalności pożytku publicznego.
Podsumowanie:
Analiza kluczowych dokumentów dotyczących polityki społecznej w ujęciu krajowym daje pozytywny
obraz zaangażowania partnerów społecznych w ich konsultowanie oraz tworzenie. Analizie zostały
poddane zapisy następujących dokumentów: Strategia Rozwoju Kraju do roku 2020, Krajowa
Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020, Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, Krajowy
Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu
społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji, Narodowy Program Ochrony Zdrowia
Psychicznego na lata 2011 - 2015. Wszystkie one zostały przede wszystkim skonsultowane z ich
adresatami. Konsultacje miały zazwyczaj charakter elektroniczny (formularz na stronie internetowej),
a zgłoszone uwagi były analizowane i odpowiednio wykorzystywane w ostatecznej wersji danego
dokumentu. Dokonana analiza przytoczonych strategii oraz programów wskazała na przykłady
preferowanego podejścia do współpracy samorządu z LPPS z samorządami (na poziomie
wojewódzkim, powiatowym, gminnym). Jak wskazuje się w SRK 2020 nowoczesne instytucje
publiczne to przede wszystkim instytucje efektywne, dostępne dla obywatela i otwarte na jego
potrzeby, przejrzyste i przyjazne, gotowe na obywatelską partycypację i wspomagające obywatelską i
społeczną energię. Zapis ten pokazuje sposób podejścia w dzisiejszej polityce krajowej, do
nawiązywania kontaktu pomiędzy zarówno obywatelem jaki i w dalszej kolejności wszystkimi
jednostkami, które można określid jako LPPS.
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1.3. Przegląd dokumentów ogólnopolskich związanych z tematyką polityki
społecznej w kolejnej perspektywie finansowej UE (2014 -2020)
W ramach niniejszego podrozdziału omówione zostaną dwa, obecnie najważniejsze, dokumenty
wyznaczające kierunki lokowania środków z UE w perspektywie finansowej 2014-2020. W kontekście
niniejszego badania są one istotne, ze względu na fakt, iż przewiduje się wspieranie takich działao,
które sprzyjają współpracy samorządu z lokalnymi podmiotami polityki społecznej.
1. Umowa Partnerstwa
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji trzech polityk unijnych
w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Umowa
przedstawia cele i priorytety interwencji wraz z podstawowymi wskaźnikami, ukierunkowanie
terytorialne planowanej interwencji, opis stopnia uzupełniania się interwencji finansowanych
z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, układ programów
operacyjnych, zarys finansowania oraz systemu wdrażania.
Obszary wsparcia/ działania wskazane w dokumencie:
W ramach przyszłej perspektywy finansowej UE zakłada się dalsze (1) zwiększanie konkurencyjności
gospodarki, (2) poprawę spójności społecznej i terytorialnej i (3) podnoszenie sprawności
i efektywności paostwa.
Środki funduszy europejskich koncentrowad się będą przede wszystkim na wsparciu innowacyjności
gospodarki oraz wzmocnieniu aktywnośd zawodowej społeczeostwa. Środki europejskie wspierad
będą również spójnośd społeczną i terytorialną, tworząc podstawy dla uczestniczenia wszystkich grup
społecznych w procesach rozwojowych. W najmniejszym zakresie środki europejskie będą wspierad
działania na rzecz sprawności paostwa. Ich realizacja stanowi jednak częstokrod warunek niezbędny
dla skuteczności interwencji wzmacniających konkurencyjnośd i innowacyjnośd gospodarki, tworząc
przyjazne otoczenie regulacyjne.
W zakresie polityki społecznej w Umowie Partnerstwa przewiduje się przede wszystkim:
 bardziej efektywne wykorzystanie zasobów na rynku pracy;
 zwiększenie dostępu do usług publicznych;
 zwiększenie wewnątrzregionalnej dostępności transportowej;
 zmniejszenie poziomu ubóstwa;
 zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce
i społeczeostwie.
Szczegółowo w odniesieniu do polityki społecznej odnoszą się następujące Cele tematyczne:
Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności zawodowej pracowników.
Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.
Cel tematyczny 10. Inwestowanie w edukacje, umiejętności i uczenie się przez cale życie.
W dokumencie, którym jest Umowa Partnerstwa, omówiono szczegółowo sposób realizacji tych
tematów oraz przypisano do nich odpowiednie fundusze, z których będą realizowane działania
wspomagające realizację powyższych celów.
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W kontekście rozwoju samorządu, istotne jest tutaj wsparcie planowane w ramach celu
tematycznego 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.
Jego realizacja może przełożyd się na pobudzenie LPPS do współdziałania z samorządem, który budzi
zaufanie i jest otwarty na ich pomysły. Zakłada on m.in.:
 poprawę jakości obsługi w administracji publicznej,
 skrócenie czasu wydawania decyzji,
 poprawę jakości wydawanych decyzji,
 wzrost pewności i zaufania do instytucji wydających decyzje,
 wzrost otwartości instytucji publicznych.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
W dokumencie uwzględniono opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane
na potrzeby procesu programowania analizy. Dużą wagę przypisano też do efektów prac różnego
rodzaju grup roboczych, spotkao bilateralnych oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej
z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz
debat eksperckich. Do udziału w konsultacjach zaproszono przedstawicieli samorządów
terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji
pozarządowych i środowisk akademickich24.
2. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform
i zmian systemowych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa
wyższego i dobrego rządzenia. Celem PO WER jest wzmocnienie wybranych polityk publicznych
realizujących cele strategii Europa 2020. Kształt Programu i jego zakres wynika z doświadczeo
z realizacji programów operacyjnych w poprzednich perspektywach finansowych: 2004-2006 oraz
2007-2013 i stanowi kontynuację przyjętych do realizacji przedsięwzięd z Europejskiego Funduszu
Społecznego w Polsce. Powyższa logika dotyczy takiego umiejscowienia interwencji EFS
w poszczególnych obszarach, by miała ona optymalny efekt. W konsekwencji tego, na poziomie
regionalnym interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego będzie dotyczyła bezpośredniego
wsparcia osób, w celu poprawy ich sytuacji na rynku, natomiast krajowy program operacyjny będzie
się koncentrował na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych25.
Obszary wsparcia/ działania wskazane w dokumencie:
Wskazane w programie Osie priorytetowe:
Oś I Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Oś II Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Oś III Osoby młode na rynku pracy.
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Niniejszy Program wraz z 16 regionalnymi programami operacyjnymi współfinansowanymi z EFS
stanowią spójną całośd, obejmującą interwencje w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego,
edukacji oraz dobrego rządzenia.
24

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie_2014_2020/programowanie_2014_2020/umowa_pa
rtnerstwa/strony/glowna.aspx, data dostępu: 20.09.2013 r.
25
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020), wersja 3.0, wersja z dnia:
2013-09-06
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Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Program poddany został konsultacjom społecznym (konferencje), możliwe było również
elektroniczne zgłoszenie uwag do dokumentu. Dodatkowym atutem była możliwośd udziału
w konsultacjach osób niewidomych i niedowidzących, które mogą przekazad swoje uwagi i postulaty
do projektu dokumentu w dowolnej formie (w tym audio).
W trakcie opracowywania niniejszego raportu nie pojawił się szczegółowy opis niniejszego programu,
dlatego nie była możliwa szczegółowa analiza jego treści w zakresie wspierania współpracy LPPS
z samorządami.
Podsumowanie:
Obok strategii i programów krajowych analizie poddano założenia dokumentów programowych
dotyczących przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, które wskazują na planowane
działania w zakresie współpracy samorządu z LPPS. Analizie poddano projekt PO WER oraz Umowę
Partnerstwa. Ten pierwszy odpowiada na potrzeby zmian w obszarach zatrudnienia, włączenia
społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego i dobrego rządzenia. Zapisy Umowy Partnerstwa
określają przede wszystkim kierunki interwencji trzech polityk unijnych w Polsce26. W kontekście
niniejszego badania istotne jest, iż ramach przyszłej perspektywy finansowej zakłada się wspieranie
spójności społecznej i terytorialnej, tworząc tym samym podstawy dla uczestniczenia wszystkich grup
społecznych w procesach rozwojowych. W praktyce oznacza to kierowanie środków na takie działania
jak np. zwiększenie dostępu do usług publicznych, dostępności terytorialnej (wewnątrzregionalnej),
zmniejszenie poziomu ubóstwa, zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej
w społeczeostwie. Te działania, jak również wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności
administracji, mają bezpośrednie przełożenie na realizowane przez LPPS zadania. Aby działania
zaplanowane w przyszłej perspektywie finansowej mogły byd skutecznie realizowane, należy do tego
przygotowad LPPS, głownie poprzez uświadamianie im ich roli w kreowaniu polityki społecznej.

26

Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybołówstwa.
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1.4. Przegląd dokumentów regionalnych związanych z tematyką polityki
społecznej
Niniejszy podrozdział prezentuje wyniki analizy desk research w kontekście zapisów dokumentów
regionalnych wskazujących na działania realizowane w obszarze polityki społecznej w regionie
Wielkopolski. Podobnie jak w przypadku dokumentów na poziomie krajowym analiza uwzględniała
weryfikację zapisów mówiących o możliwościach nawiązywania współpracy pomiędzy samorządem
a LPPS oraz tego, w jaki sposób LPPS mogły uczestniczyd w tworzeniu tych dokumentów. W poniższej
analizie nie uwzględniono Strategii Polityki Społecznej oraz zapisów Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, gdyż dokumenty te są szczegółowo analizowane
w rozdziale 4.5 „Zdefiniowanie wyzwao stojących przed regionalną polityką społeczną”.
Działania samorządu województwa w zakresie realizacji polityk społecznych
w szczególności 5 programów, których analizy dokonano w niniejszym rozdziale.

wyznacza

1. Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego.
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Zasady współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi,
przede wszystkim ich zakres i formy, określa uchwalany corocznie przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego „Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego”. Jest
on opracowywany przy współpracy poszczególnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, samorządowych jednostek organizacyjnych oraz
wielkopolskich organizacji pozarządowych. Program realizowany jest corocznie od 2011 roku
i stanowi podstawowy dokument regulujący zasady współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych. Realizuje on bezpośrednio zapisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie27.
Za koordynację współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi odpowiedzialny jest Departament Organizacyjny i Kadr. Przygotowuje on treśd
Programu, sporządza sprawozdania z jego realizacji, organizuje i prowadzi prace Zespołu
Konsultacyjno - Opiniującego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, udziela organizacjom
pozarządowym informacji w zakresie spraw statutowych i formalno - prawnych oraz przygotowuje
dla potrzeb Urzędu opinie o tych podmiotach w wymaganym zakresie. Ponadto zgodnie z §10
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
przedstawiciele Departamentu Organizacyjnego i Kadr uczestniczyli w posiedzeniach wszystkich
komisji konkursowych, które odbyły się w roku 2011. Brali oni także czynny udział w konsultacjach
nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Z punktu widzenia niniejszego badania jest to jeden z ważniejszych dokumentów określających
relacje pomiędzy samorządem a lokalnymi podmiotami polityki społecznej, dotyczy to zwłaszcza
organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz samorządu, dla których jest on narzędziem
partycypacji w polityce regionalnej realizowanej przez województwo.

27

znowelizowana 12 marca 2010 r. oraz 19 sierpnia 2011 r.
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Poniższy schemat przedstawia proces tworzenia Programu oraz sposób zaangażowania LPPS co
do jego kształtu i szczegółów zapisów.
Rysunek 2. Schemat tworzenia i przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego.

WYPRACOWANIE WSTĘPNYCH ZAŁOŻEO PROGRAMU

KONSULTACJA ZAŁOŻEO PROGRAMU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3. UST. 3. USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA
2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

PO ROZPATRZENIU ZGŁOSZONYCH UWAG W TRAKCIE KONSULTACJI ORAZ PO PRZEPROWADZENIU
KONSULTACJI PRAWNYCH, PROJEKT PROGRAMU PRZEDSTAWIANY JEST ZARZĄDOWI WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

PRZEDSTAWIENIE PROJEKTU PROGRAMU WŁAŚCIWYM KOMISJOM SEJMIKU ORAZ SEJMIKOWI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, KTÓRY OSTATECZNIE GO AKCEPTUJE I PRZYJMUJE W DRODZE
UCHWAŁY

Źródło: opracowanie własne na podstawie Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę Nr XLIX/751/10 z dnia 5 lipca 2010 r.
określającą szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką
radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. W § 6 Uchwała ta obliguje Zarząd Województwa do określenia w drodze
uchwały przedmiotu, terminu i form konsultacji oraz sposobu opublikowania informacji o ich
przeprowadzeniu.
Współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z podmiotami Programu o zasięgu
regionalnym dotyczy w szczególności następujących obszarów28:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
28

Wszystkie obszary wskazane w Programie zostały wymienione w aneksie, Podrozdział 8.1.
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-

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacji, oświaty
i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
Ustawy, w zakresie określonym w §3 pkt. 1-24 Programu współpracy29.

2. Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Program jest doprecyzowaniem strategicznych kierunków polityki społecznej województwa
w obszarze ochrony dziecka i rodziny przed przemocą. Zgodnie z art. 6 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie30, podjęte zostały działania nad
opracowywaniem wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład Zespołu
Sterującego Pracami nad Opracowaniem i Wdrażaniem Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020 weszli przedstawiciele departamentów Urzędu
Marszałkowskiego, przedstawiciele sądów, policji, organizacji pozarządowych, powiatowych
ośrodków pomocy rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowych, ośrodków wsparcia rodzin
w kryzysie. Dnia 19 grudnia 2011 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą
nr XVII/283/11 przyjął Program. Projekt uchwały został uprzednio zaakceptowany przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rodziny, Polityki Społecznej
i Zdrowia Publicznego Sejmiku Województwa.
Program jest spójny ze strategią Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
w szczególności w zakresie priorytetu III pn. „Bezpieczna Wielkopolska”.
W rozdziale V dokumentu programowego określono partnerów realizacji poszczególnych zadao,
wśród których znajduje się szereg instytucji zaliczonych do regionalnego systemu polityki społecznej,
takich jak: jednostki pomocy społecznej, specjalistyczne ośrodki wsparcia, służba zdrowia, jednostki
systemu oświaty oraz NGO i inne organizacje zainteresowane współpracą. Główne zadania Programu
dotyczą:
- badania i monitoringu zjawiska przemocy;
- prowadzenia kampanii informacyjnych (w tym strony internetowej);
- stworzenia „Modelu Identyfikowania i Reagowania na Przemoc w Rodzinie”;
- stworzenia „Wielkopolskiego Modelu Wspierania Ofiar Przemocy w Rodzinie”;
- stworzenia wojewódzkiej bazy danych instytucji świadczących pomoc dla rodzin;
- podnoszenie kwalifikacji służb wsparcia (szkolenia, superwizje);
- współpracy i wymiany dobrych praktyk.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Program ten jest przykładem dokumentu, który został stworzony przy udziale szerokiego grona LPPS.
Nie tylko był on przez nich opiniowany, ale przedstawiciele LPPS mieli także realny wpływ na zapisy
dokumentu. Było to możliwe dzięki stworzeniu zespołu, w którego skład weszli nie tylko sami
przedstawiciele samorządu, ale także m.in. przedstawiciele: Wielkopolskiego Forum Ośrodków
Pomocy Społecznej, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania Uzależnieniom UMWW, Wydziału Prewencji

29

Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012. s 3.
30
(Dz. U. z 2005 roku Nr 180, poz.1493, z późn. zm.)
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Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Zarządu Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka,
Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, Sądu Okręgowego w Poznaniu.
3. Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadao na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych
w Województwie Wielkopolskim na lata 2007-2013
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Program stanowi bezpośrednie odwołanie do ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn.
zm.), określającej, iż do zadao samorządu województwa należy m.in. opracowanie i realizacja
wojewódzkich programów dotyczących wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadao na rzecz zatrudniania
osób niepełnosprawnych. Program poddano pod konsultacje specjalistów z dziedziny
niepełnosprawności: przedstawicieli nauki, wybranych instytucji pomocy społecznej i organizacji
pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej w Województwie Wielkopolskim.
Celem strategicznym Programu jest „Poprawa warunków wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w Województwie
Wielkopolskim”.
Z punktu widzenia niniejszej analizy, ważna jest zawarta w Programie idea poszerzania współpracy
między instytucjami szczebla samorządowego, rządowego, pomiędzy samorządem a organizacjami
pozarządowymi. Współpraca ta realizowana jest poprzez szereg zadao takich jak:
- zlecanie zadao publicznych w formie dotacji,
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
- obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego imprez okolicznościowych,
- pomoc merytoryczno – organizacyjną i finansową dla podmiotów działających w ramach systemu
wsparcia osób niepełnosprawnych (poprzez organizowanie szkoleo, narad, konferencji
tematycznych z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz organizacji
pozarządowych,
- konsultowanie z właściwymi podmiotami działającymi w systemie wsparcia osób
niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi obowiązujących rozwiązao prawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz opracowywanie
wspólnych opinii (w ramach współpracy z Wojewódzką Społeczną Radą do spraw Osób
Niepełnosprawnych oraz Powiatowymi Społecznymi Radami do spraw Osób Niepełnosprawnych),
- merytoryczne wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących szkolenia w zakresie
aktywizacji zawodowej,
- prezentowanie działalności organizacji pozarządowych podczas międzynarodowych wizyt
studyjnych, konferencji, imprez, spotkao merytorycznych.
Do realizacji Programu samorząd angażuje środki własne, środki Paostwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz środki unijne. W ramach Programu przedstawiane są roczne
sprawozdania z jego realizacji, w ramach których przedstawiane są szczegółowe dane dotyczące
dotacji przyznanych w otwartych konkursach ofert i w trybie „małych grantów”. Na podstawie tych
sprawozdao stwierdzid można, iż z punktu widzenia podmiotów polityki społecznej zajmujących się
obszarem niepełnosprawności, Program ten stanowi bardzo efektywne narzędzie współpracy
z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Aktualnie trwają prace nad analogicznym programem na kolejne lata pn. „Program wyrównywania
szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy
w realizacji zadao na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie
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wielkopolskim na lata 2014-2020”. Prace nad opracowaniem Programu prowadzi Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Poznaniu i jest on w fazie wypracowywania koncepcji.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Program ten został opracowany przez zespół składający się przede wszystkim z przedstawicieli
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego. Ponadto, był on poddany konsultacjom. Należy uznad, iż w mniejszym stopniu jego
powstawanie było wspólnym dziełem samorządu i LPPS, niż było to w przypadku Wielkopolskiego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2020, ale podmioty te miały realny
wpływ na koocowe zapisy dokumentu.
4. Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 20132020
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Wraz z wprowadzeniem w czerwcu 2010 r. nowego typu operacji do Poddziałania 7.1.3 PO KL pod
nazwą: opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działao na rzecz
promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej, oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii
społecznej i jej otoczenia w regionie, w poszczególnych województwach rozpoczęto prace nad
utworzeniem programu porządkującego i spajającego dotychczasowe działania podejmowane
na rzecz ekonomii społecznej. Szczegółowe informacje na temat roli i struktury dokumentu wskazało
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wytycznych, których zadaniem było wsparcie
metodologiczne dla jednostek samorządu województwa – regionalnych ośrodków polityki społecznej,
a także ujednolicenie dokumentów opracowywanych we wszystkich województwach. W dokumencie
zawarto zalecenia dotyczące:
- umiejscowienia regionalnych planów działao w strukturze dokumentów województwa;
- struktury planów;
- przygotowania i monitoringu planu;
- realizacji finansowej planu.
Obszary wsparcia/ działania wskazane w dokumencie:
Plan zakłada realizację następujących celów:
- instytucjonalne stworzenie zasad rozwoju ekonomii społecznej – w tym wizji rozwoju solidarności
społecznej i wypracowanie wieloletniego planu działao na rzecz wsparcia, upowszechniania
i rozwoju przedsiębiorczości społecznej w regionie;
- wypracowanie/przyjęcie/realizacja podstawowych kierunków rozwoju ekonomii solidarności
w Wielkopolsce: (reintegracja zawodowa, integracja społeczna, rozwój usług społecznych, rozwój
aktywności lokalnej, edukacja obywatelska (idea solidaryzmu społecznego);
- stworzenie/wzmocnienie/utrzymanie sieci infrastrukturalnego wsparcia ekonomii solidarności;
- zaprojektowanie mechanizmów współpracy samorządów województwa z samorządami
powiatowymi i gminnymi;
- określenie/poszerzenie/monitorowanie mechanizmów promocji rozwoju sektora ekonomii
solidarności (edukacja).
Sektor ekonomii społecznej obejmuje podmioty realizujące działania o charakterze pożytku
publicznego, które prowadzą działalnośd ekonomiczną (są to m.in. organizacje pozarządowe
prowadzące działalnośd odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego). Ich rozwój jest niezbędny dla
pełnego wykorzystywania narzędzi ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów
społecznych. Zakłada się, iż kluczową rolę w tym względzie pełni współpraca i partnerstwo, zwłaszcza
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w zakresie poszukiwania nowatorskich rozwiązao. W dokumencie przeczytad można, iż: „Dzięki
partnerstwu prowadzona polityka ma charakter wieloaspektowy, komplementarny, oparty
na doświadczeniu i wypracowanych rozwiązaniach. Prowadzonej polityce jednak nie obce jest
szukanie nowych rozwiązao oraz sposobów realizacji zamierzonych celów. Dlatego też za ważny
element uważane są innowacje społeczne, które z definicji poszukują nowych form osiągania
specyficznych celów i nowych obszarów działania. Prowadzona polityka to synergia zarówno polityki
zatrudnienia, integracji społecznej, gospodarczej, jak również polityk dotyczących kultury, ochrony
środowiska, turystyki czy szeroko rozumianego rozwoju lokalnego”31. W myśl tego swoim zakresem
nowatorskie rozwiązania, czy też inaczej, innowacje społeczne wpisują się w szeroko rozumianą
politykę społeczną.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Dokument ten tworzony był przy współudziale wielu specjalistów, w tym przez przedstawicieli
organizacji pozarządowych, ZAZ, czy OPS. Jest to szczególnie istotne, gdyż jego zapisy dotyczą właśnie
tych instytucji, jak również pozostałych LPPS województwa wielkopolskiego. Jest to potwierdzenie
faktu, iż LPPS mają realny wpływ na budowanie lokalnej polityki, a samorząd województwa chętnie
z nimi współpracuje.
5. Program rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego
Wieloletni program rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego jest
realizowany od 1999 roku. Środki na ten cel pochodzą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Limit
środków, pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych, jest corocznie określany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, wcześniej przez Ministerstwo Sportu i Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu. Celem programu jest równorzędny rozwój bazy sportowej na terenie całego
województwa i umożliwienie wykorzystania infrastruktury sportowej przez ogół społeczeostwa.
Obejmuje on budowę całkowicie nowych obiektów oraz modernizację i remonty już istniejących.
Wszystkie obiekty są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Działania w ramach niniejszego programu są uzupełnieniem pozostałych założeo w zakresie polityki
społecznej, której jednym z elementów jest promocja sportu i rekreacji. Jak wynika z raportu
„Kierunki, cele i adresaci programów polityki społecznej realizowanych przez samorząd województwa
wielkopolskiego w roku 2008”, powierzanie wykonywania zadao publicznych dotyczyło,
w zdecydowanej większości przypadków, działao służących popularyzacji i rozwojowi sportu
masowego i rekreacji wśród młodzieży oraz osób z ograniczeniem sprawności.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Sam udział LPPS w tworzeniu dokumentu nie jest jasno określony. Nie znaleziono w aktualnych
źródłach informacji na temat konsultacji Programu z LPPS.

31

Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013- 2020 s. 41

50

Programy regionalne w trakcie opracowania:
Obok programów, które obecnie są obowiązującymi w województwie, i które wyznaczają kierunki
rozwojowe polityki społecznej w regionie, warto wspomnied o tych programach, które są w trakcie
opracowania.
6.

Wielkopolski Program Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku

Wielkopolski Program Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku będzie
doprecyzowaniem strategicznych kierunków wielkopolskiej polityki społecznej w zakresie wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej. Jest on tworzony w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Poznaniu pn. "Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej
Wielkopolski" współfinansowanego ze środków PO KL.
7. Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych
Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych jest inicjatywą Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Poznaniu, mającą na celu koordynowanie i inicjowanie przedsięwzięd związanych
z aktywnością ludzi starszych. Program będzie się wpisywał w Strategię Polityki Społecznej dla
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku oraz będzie wypełnieniem idei przyświecającej
wielkopolskiej polityce społecznej - „Wielkopolski Otwartej...”
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Na obecnym etapie tworzenia tych programów nie ma informacji na temat udziału LPPS w ich
tworzeniu.

1.4.1. Programy regionalne finansowane z funduszy strukturalnych
1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, stanowi jeden z programów
operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w danym programie
celów. Wykorzystuje on do realizacji zadao środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Obszary wsparcia/ działania wskazane w dokumencie:
Celem głównym Programu jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu
konkurencyjności i zatrudnienia. Cel ten ma byd osiągnięty dzięki realizacji następujących celów
szczegółowych:
- poprawa warunków inwestowania,
- wzrost aktywności zawodowej mieszkaoców,
- wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu.
Z punktu widzenia polityki społecznej, najbardziej istotnymi obszarami wsparcia WRPO są
następujące Priorytety/Działania:
- Priorytet IV - Rewitalizacja obszarów problemowych.
- Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.
- Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych.

51

Realizacja projektów w ramach RPO uwzględnia rozwiązania w zakresie takich problemów, jak m.in.
wykluczenie społeczne, wysoki poziom przestępczości, ogólne pogarszanie się jakości życia
na zubożonych terenach miejskich. Regeneracja terenów poprzemysłowych i powojskowych, a także
zdegradowanych obszarów miejskich może odgrywad istotną rolę przy wzmacnianiu infrastruktury
niezbędnej dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dla spójności społecznej istotne są
działania wzmacniające bezpieczeostwo, promujące integrację gospodarczą, społeczną i kulturową
tych obszarów, zwalczające różne formy dyskryminacji oraz poprawiające podaż i dostępnośd
kluczowych usług32.
-

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.2 - Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego.
Działanie 5.3 - Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.
Działanie 5.4 - Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.

Zatrzymanie bądź spowolnienie niekorzystnych tendencji w zakresie aktywności zawodowej
mieszkaoców regionu wymaga poprawy infrastruktury edukacji, sfery społecznej i zdrowia. Zdolności
adaptacyjne mieszkaoców na rynku pracy zależą przede wszystkim od wykształcenia o profilu
dostosowanym do potrzeb rynku pracy. Poziom zatrudnienia zależy ponadto od stanu zdrowia oraz
dostępu do katalogu usług społecznych. W związku z powyższym wsparcie w ramach priorytetu
skierowane będzie na rozwój infrastruktury edukacyjnej, społecznej oraz na poprawę systemu
ochrony zdrowia w województwie.33
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
LPPS miały możliwośd wpływu na zapisy WRPO na lata 2007 - 2013 poprzez czynne uczestnictwo
w konsultacjach społecznych tego dokumentu. Przy okazji odbywających się konferencji, w których
udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, samorządów terytorialnych, środowisk
akademickich i zawodowych, a także partnerów społecznych, zgłaszali oni swoje uwagi i sugestie,
dotyczące obszarów wsparcia, jakie obejmuje Program.
8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – komponent regionalny
Znaczenie/umiejscowienie dokumentu:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, jest jednym z programów służących realizacji Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całośd interwencji Europejskiego Funduszu
Społecznego w Polsce. Program ten stanowi przełożenie polityki rządu na konkretne działania
w zakresie prowadzenia polityki prozatrudnieniowej oraz umożliwia wykorzystanie środków EFS
w Polsce w latach 2007-201334.
Obszary wsparcia/ działania wskazane w dokumencie:
Celem głównym Programu jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich,
poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,
podniesienie poziomu wykształcenia społeczeostwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych paostwa.

32

Uszczegółowienie WRPO s. 166
Uszczegółowienie WRPO s. 183
34
http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx, data dostępu, 23.09.2013 r.
33
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Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak
i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostały przeznaczone przede wszystkim
na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu
regionalnego zostały przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.
Na poziomie regionalnym realizowane są następujące Priorytety/Działania:
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
VII. Promocja integracji społecznej
1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.
3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
VIII. Regionalne kadry gospodarki
1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
2. Transfer wiedzy.
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie
oświaty.
2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Działania w zakresie polityki społecznej koncentrują się w głównej mierze w ramach Priorytetu VI i VII
oraz w części priorytetu IX.
Udział podmiotów polityki społecznej w tworzeniu dokumentu:
Szczegółowe zapisy realizacji PO KL na lata 2007 - 2013 na poziomie regionu znajdują się w Planach
Działao na dany rok, które są ustalane przez odpowiednią danemu województwu Instytucję
Pośredniczącą PO KL. Zgodnie z przyjętą zasadą każdorazowo dokument taki poddawany jest
konsultacjom społecznym, gdzie przyjmuje on formę formularza umieszczonego na stronie
internetowej IP. Nie są jednak podane informacje na temat tego, ile uwag zostało zgłoszonych
do Planów oraz kto dokładnie brał w nich udział.
Podsumowanie:
Podobnie jak w przypadku dokumentów na poziomie krajowym dokonano analizy zapisów strategii,
programów regionalnych. Wszystkie analizowane dokumenty były konsultowane z grupą odbiorców,
a w wielu przypadkach LPPS stanowiły ciało doradcze przy konstruowaniu konkretnych zapisów tych
dokumentów. Z punktu widzenia niniejszego badania jednym z istotniejszych dokumentów jest
Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego. Dokument ten określa
zakres oraz formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi, które stanowią znaczną cześd instytucji zaliczanych do lokalnych podmiotów polityki
społecznej. Podobnie jak programy czy strategie tworzone na poziomie krajowy i regionalnym, tak
i ten dokument został szeroko skonsultowany z adresatami. Jego zapisy szczegółowo formułują
zasady współpracy i wytyczają kierunki działao. Stanowi on podstawę działao w zakresie możliwych
form nawiązywania współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Pozostałymi
dokumentami, które poddane zostały analizie są:
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1. Wielkopolski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2011-2020;
2. Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu
społecznemu oraz pomocy w realizacji zadao na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych
w Województwie Wielkopolskim na lata 2007-2013;
3. Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 20132020;
4. Program rozwoju bazy obiektów sportowych województwa wielkopolskiego;
5. Wielkopolski Program Wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej do 2020 roku;
6. Wielkopolski Program na Rzecz Osób Starszych;
7. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013;
8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – komponent regionalny.
Trzy pierwsze dokumenty były nie tylko szeroko konsultowane, ale przede wszystkim udział w ich
tworzeniu brały właśnie LPPS, do których bezpośrednio dany program/plan się odwołuje. Świadczy
to o wysokim poziomie zaangażowania zarówno strony samorządowej we włączenie LPPS do pracy
nad ważnymi opracowaniami, a przede wszystkim zainteresowaniu samych LPPS własnym wkładem
merytorycznym (często mającym podstawy w długoletnim doświadczeniu zawodowym w danym
obszarze, a więc doświadczenie praktyczne) w ich tworzenie. Programami, które mają charakter
wdrożeniowy są: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 oraz Program
Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 – komponent regionalny. Uczestniczenie LPPS w ich
konsultowaniu, czy opracowaniu powinno mied charakter priorytetowy. To w gestii samych LPPS jest
zgłaszanie obszarów, w których widza oni potrzebę wsparcia. Pozytywnym obrazem jest fakt, iż LPPS
oraz samorząd są zaangażowane w ich tworzenie poprzez liczne konsultacje. W przypadku tych
dokumentów istotne jest to, że w celach konsultacyjnych organizowane były konferencje, seminaria,
dyskusje. Znaczenie ma również fakt, iż w wielu przypadkach spotkania odbywały się wśród
przedstawicieli zróżnicowanych środowisk, dzięki czemu możliwa była wymiana doświadczeo
i konfrontacja poglądów zróżnicowanych grup odbiorców.
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2. Przegląd wyników raportów z zakresu polityki społecznej
W ramach niniejszego rozdziału przeanalizowane zostały raporty w zakresie tematycznym objętym
przedmiotem badania. Wynika z nich, iż potencjał do tworzenia LPPS wiąże się z aktywnością
mieszkaoców województwa do podejmowania tego typu inicjatyw. Im większe zaangażowanie
mieszkaoców danego regionu w tworzenie lokalnej polityki społecznej, tym więcej organizacji
działających w tym obszarze. Wyniki badania pn. „Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów
wielkopolskich”, dają pozytywny obraz przebadanych mieszkaoców Wielkopolski. W działania na
rzecz społeczności lokalnej, w poprzedzającym badanie roku, angażowało się 28% respondentów.
Członkostwo w organizacji, partii, komitecie, radzie, grupie religijnej, związku lub kole deklaruje 19%
badanych mieszkaoców. Co znamienne 31% badanych wyraziła się pozytywnie na temat jakości
i dostępności usług administracji samorządowej35. W odniesieniu do dostępności usług z obszaru
pomocy społecznej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym, czy opieki zdrowotnej, jak również
pomocy w poszukiwaniu pracy, pozytywnie wypowiedziało się około 20% badanych osób.
W kontekście sprawowania władzy i wypełniania obowiązków odpowiednich instytucji, dane
te wskazują, iż jak słusznie zauważono w dokumentach strategicznych, obszar ten wymaga ciągłego
wsparcia. Istotne jest, aby zmieniad również świadomośd obywatelską wśród dzieci i młodzieży.
Należy dołożyd starao, aby zwiększad dostępnośd usług publicznych oraz stopieo zaangażowania
w życie publiczne mieszkaoców województwa wielkopolskiego.
Znaczące zmiany na polu współpracy LPPS z samorządem województwa można zauważyd analizując
wartośd wskaźnika „udział wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w dochodach ogółem w latach 2007-2011 w powiatach Wielkopolski”. Jak zauważają autorzy raportu
wartośd tego wskaźnika miała tendencję rosnącą. Oznacza to, że kwoty przeznaczane na pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej stanowią coraz większy udział w porównaniu do dochodów
ogółem. Podobne zmiany wskaźnika zauważa się w odniesieniu do wydatków na ochronę zdrowia
(w tym zwalczanie narkomanii) oraz na pomoc społeczną na mieszkaoca w dochodach ogółem.
Obrazuje pozytywne zmiany zachodzące w województwie.
Raport pn. „Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu36” pokazuje
nie tylko poziom zaangażowania w życie publiczne mieszkaoców Wielkopolski objętych badaniem, ale
również różnych organizacji pozarządowych, a także opis działao samorządu lokalnego w tym
zakresie. Na podstawie wyników przeprowadzonego na terenie województwa wielkopolskiego
badania można stwierdzid, że poziom aktywności obywatelskiej Wielkopolan nie odbiega w sposób
istotny od średniego poziomu aktywności obywatelskiej Polaków. Jednocześnie, autorzy raportu
dostrzegają dwie wyraźnie rysujące się różnice pomiędzy obrazem Wielkopolski a kraju. Po pierwsze,
to ponad dwukrotnie wyższy od średniej krajowej odsetek Wielkopolan należących do różnego
rodzaju zrzeszeo oraz z kolei ponad dwukrotnie niższy od średniej krajowej poziom zaangażowania
mieszkaoców Wielkopolski w wolontariat (podkreśla się tutaj, iż wpływ na taki poziom różnicy może
mied metodologia badania). Może to również świadczyd, o tym, iż chętniej mieszkaocy województwa
wielkopolskiego przynależą do różnego rodzaju zrzeszeo, niż oddają się pracy wolontarystycznej.
Ogólna aktywnośd obywatelska Wielkopolan w świetle wyników cytowanego badania jest dośd niska,
można również na jego podstawie przytoczyd te obszary, w których występuje najniższy wskaźnik
aktywności, są to m.in.: wspieranie aktywności obywatelskiej, prawo i jego ochrona, obrona praw
człowieka, ochrona zdrowia, edukacja.
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„Kondycja społeczno-ekonomiczna powiatów wielkopolskich”, Pentor Research International Poznao
Sp. z o.o., grudzieo 2012, s.64-68.
36
„Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu”, Poznao 2012, s.5-7.
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W kontekście tematu badania, szczególnie istotnym zagrożeniem jest niska aktywnośd organizacji
wspierających aktywnośd obywatelską. Jak wskazuje wiele opracowao, przytaczanych m.in.
w niniejszym raporcie, działalnośd ta jest szczególnie istotna, gdyż obecnie dostrzega się znaczny
deficyt zaangażowania obywatelskiego. Problem ten stanowi m.in. źródło braku współpracy
pomiędzy LPPS a samorządem.
Natomiast najwyższa aktywnośd zauważana jest w takich obszarach jak: sport, rekreacja, hobby, sfera
praw pracowniczych i zawodowych, sfera aktywności gospodarczej, działalnośd Ochotniczych Straży
Pożarnych.
Warte przytoczenia są również wyniki badania mówiące o aktywności mieszkaoców w odniesieniu
do działalności samorządów. Niewielu mieszkaoców angażuje się w działalnośd samorządów
terytorialnych. W 2012 roku mniej niż 7% badanych uczestniczyło w sesjach rad gminnych. Przy czym,
częściej w posiedzeniach rad uczestniczą mieszkaocy małych gmin wiejskich niż gmin miejskich.
Co również niezwykle istotne, badani Wielkopolanie deklarują również niewielki udział
w konsultacjach społecznych w 2012 roku - 7% badanych. Także marginalnie wykorzystywane są inne
formy spotkao czy debat na temat problemów społecznych37. Dane te są szczególnie niepokojące,
warto więc byłoby przedsięwziąd działania, mające na celu ożywienie zaangażowania mieszkaoców
Wielkopolski w działania samorządów.
Obok badania aktywności obywatelskiej mieszkaoców Wielkopolski, dokonano również diagnozy
mechanizmów wsparcia społeczeostwa obywatelskiego przez samorząd lokalny. Z dokumentów
strategicznych na poziomie województwa wynika, iż w dużej mierze cele związane z rozwojem
społeczeostwa obywatelskiego skupiają się na współpracy jednostek samorządu terytorialnego
z organizacjami pozarządowymi. Celem współpracy samorządów terytorialnych i organizacji
pozarządowych jest najczęściej podniesienie poziomu jakości życia mieszkaoców i pełniejsze
zaspokajanie ich potrzeb. Organizacje są przede wszystkim traktowane, jako dostarczyciel
określonych usług realizowanych w ramach zadao publicznych, a także jako źródło dodatkowych
środków przeznaczonych na realizację tych działao, z reguły w formie tak zwanego wkładu
własnego38.
Podsumowanie:
Jak wskazują wyniki przytoczonych badao, w województwie wielkopolskim jak również w całym kraju
zauważalny jest niski poziom partycypacji społecznej obywateli. Ma to o tyle istotne znaczenie
w kontekście niniejszego badania, iż członkowie podmiotów będących LPPS powinni byd
zaangażowani w działalnośd obywatelską, która zależy nie tylko od wykształcenia czy zawodu, ale
stanowi ona także pewną świadomośd możliwości podejmowania wspólnych inicjatyw. Należy
dołożyd starao, aby zwiększad dostępnośd usług publicznych, w taki sposób, aby nie powodowad
barier o charakterze świadomościowym (np. brak zrozumienia dla działao LPPS przez samorząd, brak
chęci do współpracy). Pozytywne zmiany widad w zakresie analizy wartości wskaźnika „udział
wydatków na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w dochodach ogółem w latach 20072011 w powiatach Wielkopolski”, który przyjmuje coraz wyższe wartości w ostatnich latach
(odniesienie do roku 2013). Analiza raportów wskazuje na potrzebę zwiększania aktywności
mieszkaoców Wielkopolski w działaniach realizowanych przez samorząd. Dodatkowo podkreśla także
zmianę podejścia do organizacji pozarządowych, które obecnie traktowane są często jako
„dostarczyciele” usług, a nie partnerzy.

37
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Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, Poznao 2012, s.5-7.
Tamże, s.10.
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3. Opis wyników badania
3.1. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu WW z LPPS
Aby dokonad diagnozy mechanizmów współpracy samorządu z LPPS, w pierwszej kolejności
na podstawie analizy desk research dokonano ich wyróżnienia oraz poddano je krótkiej
charakterystyce. W ramach zrealizowanych badao ilościowych oraz jakościowych szukano informacji
na temat tego, co dla samych LPPS, jak również samorządu oznacza kwalifikowanie danej jednostki
jako podmiotu polityki społecznej. W tym miejscu warto przytoczyd definicję samej polityki
społecznej, aby móc wskazad instytucje/organizacje stanowiące jej podmioty. Zgodnie z definicją
przedstawioną w Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
polityka społeczna39 to zorganizowane, kompleksowe i międzysektorowe działania władz publicznych
oraz innych podmiotów (w tym organizacji sektora obywatelskiego), służące kształtowaniu/
poprawie/ ochronie warunków, bezpieczeostwa i jakości życia oraz statusu obywateli i społeczności,
dające jednostkom i grupom:
a) możliwośd harmonijnego rozwoju,
b) udziału w kulturze i życiu społecznym,
c) jak również szansę prowadzenia aktywnego i niezależnego życia.
Lokalne podmioty polityki społecznej rozumiane są więc, jako instytucje skupione na zadaniach
związanych z realizacją założeo polityki społecznej.
W dalszej części rozdziału ocenie poddano jakośd komunikacji pomiędzy tymi podmiotami. Dokonano
również charakterystyki najlepszych kanałów informacyjnych oraz sposobów nawiązywania kontaktu
pomiędzy LPPS a samorządem. Wskazano możliwe do wykorzystania mechanizmy współpracy LPPS
z samorządem oraz określono możliwy zakres tej współpracy.

3.1.1. Wskazanie typów instytucji tworzących LPPS oraz ocena komunikacji
na linii LPPS - samorząd
Niniejszy podrozdział uwzględnia wyniki badania desk research, które
wskazują, w jaki sposób w dokumentach/literaturze przedmiotu
definiuje się instytucje zaliczane do LPPS. Założeniem wyjściowym jest
fakt, iż zadania pomocy społecznej realizowane są przez jednostki
wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, a także przez
administrację rządową. Zadania rządowe wykonuje wojewoda, a w jego imieniu działają wydziały
polityki społecznej urzędów wojewódzkich. Natomiast zadania samorządowe wykonuje marszałek
województwa przy pomocy jednostki organizacyjnej powoływanej do realizacji zadao pomocy
społecznej – regionalnego ośrodka polityki społecznej. Przez podmioty polityki społecznej należy
rozumied, zatem wszystkie te organy, instytucje oraz organizacje, do których należy zadanie
definiowania zasad polityki społecznej oraz realizacja jej celów. Można zaliczyd je do czterech
podstawowych kategorii:
- jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
- instytucje rynku pracy,
- organizacje pozarządowe działające w obszarze polityki społecznej,
- podmioty ekonomii społecznej.
Jakie typy instytucji
tworzą wielkopolskie
LPPS?
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Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Poznao 2010, s.154.
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A. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) – realizując zadania samorządu województwa
z zakresu pomocy społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
kreuje politykę społeczną współdziałając z różnymi podmiotami w gminach i powiatach, w tym
z organizacjami pozarządowymi. W ramach swojej działalności ROPS realizuje obecnie dwa projekty
systemowe w ramach PO KL:
 w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy
i integracji społecznej - „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej
w Wielkopolsce” oraz „Koordynacja i współpraca na rzecz integracji społecznej Wielkopolski”.
W zakres zadao Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu wchodzą:
 opracowywanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej w szczególności programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, pomocy społecznej,
współpracy z organizacjami pozarządowymi - po konsultacji z powiatami,
 opracowywanie i realizacja regionalnych programów wyrównywania szans różnych grup
społecznych wymagających wsparcia we współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami
pozarządowymi,
 sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 inspirowanie i promowanie nowych rozwiązao w zakresie pomocy społecznej,
 organizowanie szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
 współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadao
dotyczących polityki społecznej,
 wsparcie merytoryczne i finansowe organizacji społecznych, Kościoła Katolickiego i innych
kościołów, związków wyznaniowych, fundacji, stowarzyszeo, pracodawców, osób fizycznych
i prawnych w zakresie pomocy społecznej, w tym rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz zlecanie im zadao,
 współdziałanie z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w tworzeniu i realizacji projektów
w zakresie polityki społecznej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuoczo wychowawczych na terenie województwa,
 gospodarowanie środkami Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
będącymi w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego,
 opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów
rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych,
 realizacja zadao związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego osób
przemieszczających się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
w zakresie świadczeo rodzinnych40.
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) – są to jednostki organizacyjne wykonujące zadania
powiatu w zakresie pomocy społecznej. Zadania powiatowych centrów pomocy rodzinie w miastach
na prawach powiatu realizują Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie (MOPR) lub Miejskie Ośrodki
Pomocy Społecznej (MOPS). Ośrodki realizują zadania samorządu powiatowego z zakresu pomocy
społecznej na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jak również zadania
wynikające z Ustawy z dn. 27.08.97 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Dla PCPR dedykowane są projekty systemowe w ramach Poddziałania 7.1.2 PO
KL - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
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Statut Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, z dnia 26 października 2009 r.
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W województwie wielkopolskim funkcjonuje 31 powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz
3 miejskie ośrodki pomocy rodzinie i 1 miejski ośrodek pomocy społecznej.
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z późniejszymi zmianami, oraz
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z późniejszymi
zmianami do zadao realizowanych przez PCPR należy w szczególności:
1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy
zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
3. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka
oraz w placówkach opiekuoczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków do powstawania
i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych, placówek
wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
4. prowadzenie rejestru danych, o osobach pełniących funkcję lub zakwalifikowanych do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia
rodzinnego domu dziecka;
5. udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz wypłacanie wynagrodzenia
zawodowym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka z tytułu świadczonej
opieki i wychowania albo pozostawania w gotowości do przyjęcia dziecka;
6. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, zagospodarowanie oraz
na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka,
placówki opiekuoczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuoczo-terapeutyczne, domy
pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek
z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
7. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia,
młodzieży opuszczającej rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuoczowychowawcze, regionalne placówki opiekuoczo-terapeutyczne, domy pomocy społecznej dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziedmi
i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające
całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu
się;
8. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie
warunków do powstawania grup wsparcia oraz specjalistycznego poradnictwa;
9. organizowanie i finansowanie szkoleo dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy
dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuoczo-wychowawczych typu
rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego
domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuoczo-wychowawczej typu
rodzinnego;
10. finansowanie pobytu dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie
innego powiatu lub w placówce regionalnej;
11. rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie
w nich skierowanych osób;
12. kierowanie osób do mieszkao chronionych oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów
dla matek z małoletnimi dziedmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów
samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
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13. kierowanie osób do ośrodków interwencji kryzysowej;
14. rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz kierowanie
do nich osób;
15. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
16. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach mieszkaocom z terenu powiatu;
17. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
18. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu powiatu;
19. podejmowanie innych działao wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja
programów osłonowych;
20. sporządzanie corocznych sprawozdao z działalności jednostki, ocena zasobów pomocy społecznej
w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej wraz z zestawieniem potrzeb
w zakresie systemu pieczy zastępczej;
21. sporządzanie sprawozdao rzeczowo-finansowych z zakresu pomocy społecznej, wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji
elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
22. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o powstaniu zaległości z tytułu
nieponoszenia opłaty przez rodziców dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
23. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem oraz w zakresie indywidualnego
programu integracji i opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych
w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
24. udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej oraz w zakresie pieczy
zastępczej;
25. realizacja zadao wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, programów
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej mających na celu ochronę poziomu życia osób,
rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
26. nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz
ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej.
Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z późniejszymi zmianami, do zadao realizowanych przez PCPR
należy w szczególności:
1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów działao na rzecz osób niepełnosprawnych
w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2. podejmowanie działao zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
3. realizacja zadao dotyczących udzielania pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym
ze środków Paostwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie
rehabilitacji społecznej;
4. realizacja zobowiązao wynikających z zawartych umów z PFRON;
5. opracowywanie projektu rocznego planu gospodarowania środkami PFRON;
6. sporządzanie okresowej sprawozdawczości z realizacji zadao oraz przygotowywanie
zapotrzebowania na środki PFRON w zakresie rehabilitacji społecznej;
7. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.
Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) – są to jednostki organizacyjne wykonujące zadania z zakresu
pomocy społecznej w gminie. Głównym zadaniem OPS jest opracowanie i realizacja gminnej strategii
rozwiązywania problemów społecznych, a także wykonywanie zadao wynikających z rządowych
programów pomocy społecznej. Ośrodkom gminnym również dedykowane jest wsparcie w ramach
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PO KL w ramach Poddziałania 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej. Zadania ośrodka pomocy społecznej:
 pomoc społeczna;
 świadczenia rodzinne;
 zaliczka alimentacyjna;
 dodatki mieszkaniowe.
Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodki:
1. analiza i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
2. przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą oraz innymi ustawami i rozporządzeniami
świadczeo z pomocy społecznej,
3. pomoc w formie usług opiekuoczych osobom i rodzinom wymagającym pomocy osób drugich,
4. uaktywnianie osób i rodzin w celu zaspokajania potrzeb swoich i rodziny we własnym zakresie,
5. praca socjalna, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu
zdolności do funkcjonowania w społeczeostwie jak również na tworzeniu warunków
sprzyjających temu celowi,
6. inne formy pomocy wynikające z potrzeb gminy i ustawy o pomocy społecznej.
Celem działania ośrodka pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia
trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonad, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz
w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji
ze środowiskiem.
W województwie wielkopolskim funkcjonuje 117 Gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz 108
miejskich ośrodków pomocy społecznej. Oprócz wyżej wymienionych instytucji w sferze pomocy
społecznej funkcjonują jeszcze następujące instytucje:
domy pomocy społecznej - placówki pobytu całodobowego dla osób wymagających opieki.
Prawo do zamieszkania w DPS mają osoby, które z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonowad w codziennym życiu, którym nie
można zapewnid niezbędnej pomocy w formie usług opiekuoczych (obecnie w woj.
wielkopolskim funkcjonuje 66 jednostek41).
środowiskowe domy samopomocy - funkcją placówek jest budowanie sieci oparcia
społecznego, przygotowanie do życia w społeczeostwie i funkcjonowania w środowisku osób
przewlekle psychicznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie (obecnie w woj.
wielkopolskim funkcjonuje 67 jednostek42).
ośrodki interwencji kryzysowej - placówki świadczą pomoc osobom, dzieciom, rodzinom,
które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji
rodzinnej lub trudnych przeżyd osobistych (obecnie w woj. wielkopolskim funkcjonuje
30 jednostek43).
stacje opieki - placówki, które wykonują świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne,
pielęgnacyjne, lecznicze i rehabilitacyjne w swoich gabinetach medycznych oraz w domach
pacjentów. Pracują w nich pielęgniarki środowiskowo-rodzinne oraz położne środowiskowe,
pomagające najczęściej osobom starszym, przewlekle chorym, niepełnosprawnym
i niemowlętom (brak aktualnych danych na temat liczby jednostek).

41

http://wuw.bip-i.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej
ibid.
43
ibid.
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ośrodki wspierania rodziny – specjalistyczne placówki udzielające psychologicznej,
terapeutycznej oraz pedagogicznej pomocy rodzinie (brak aktualnych danych na temat liczby
jednostek).
noclegownie - przeznaczone są dla osób bezdomnych, które nigdzie nie są zameldowane,
często nie posiadają dowodów tożsamości i stałych źródeł dochodu (obecnie w woj.
wielkopolskim funkcjonuje 51 jednostek44).
schroniska dla osób bezdomnych i opuszczających zakład karny – ich funkcją jest udzielanie
pomocy w postaci czasowego schronienia osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej
(obecnie w woj. wielkopolskim funkcjonuje 7 jednostek45).
domy dla matek z dziedmi - główna funkcja to wspieranie matek i ich dzieci znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej (brak aktualnych danych na temat liczby jednostek).
jadłodajnie - placówki pomocy doraźnej (brak aktualnych danych na temat liczby jednostek).
hospicja – zakłady opieki zdrowotnej świadczące opiekę paliatywno-hospicyjną (obecnie
w woj. wielkopolskim funkcjonują 23 jednostki46).
mieszkania chronione dla młodzieży i osób niepełnosprawnych - forma pomocy społecznej
przygotowującą osoby tam przebywające, do prowadzenia samodzielnego życia lub
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością
lokalną (brak aktualnych danych na temat liczby jednostek).
placówki opiekuoczo - wychowawcze - mają na celu zapewnienie opieki i wychowania
dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej (obecnie w woj.
wielkopolskim funkcjonuje 68 jednostek47).
ośrodki adopcyjne - prowadzą działalnośd wspierającą rodzinę naturalną dziecka, jak również
przygotowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziców adopcyjnych na rzecz sierot
społecznych, które przebywają w placówkach lub w opiece zastępczej (obecnie w woj.
wielkopolskim funkcjonuje 6 jednostek48).
świetlice środowiskowe i terapeutyczne - zapewniają organizowanie fachowej opieki
wychowawczej, udzielanie pomocy w eliminowaniu i rozwiązywaniu niepowodzeo szkolnych,
rodzinnych i osobistych oraz oddziaływanie terapeutyczne, które prowadzi do łagodzenia
niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeo zachowania (brak
aktualnych danych na temat liczby jednostek).

B. Publiczne służby zatrudnienia
Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) - realizuje w imieniu samorządu województwa zadania w zakresie
polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, których zakres określa przede wszystkim art.
8 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie
kreowania polityki rynku pracy, inicjowania i wspierania skutecznych rozwiązao promujących
i stymulujących rozwój rynku pracy. W przypadku WUP w Poznaniu pełni on również rolę Instytucji
Pośredniczącej dla Priorytetów VI-IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zadania Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyznacza Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99 z dnia 1 maja 2004 r., poz. 1001 z późn. zm.). Należą do nich m. in.:
- organizowanie pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej,
44

ibid.
bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&kryt_nazwa=&kryt_miasto=&kryt_woj=15&kryt_typ_instyt_multi=6
6&baza=15&szukanie=zaawans1
46
Ibid.
47
http://wuw.bip-i.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej.
48
http://www.rops.poznan.pl/wielkopolskie-osrodki-adopcyjne/chce-adoptowac-dziecko.html, data dostępu:
30.09.2013 r.
45
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świadczenie usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej,
realizowanie zadao zakresie międzynarodowej wymiany ofert pracy i kierowania polskich
obywateli do pracy za granicą,
organizowanie i współfinansowanie lokalnych programów mających na celu tworzenie nowych
miejsc pracy i likwidacje skutków bezrobocia,
wspieranie rządowych programów restrukturyzacyjnych.

Wojewódzki Urząd Pracy zajmuje się również:
- koordynowaniem działao w zakresie kształcenia ustawicznego, szkolenia bezrobotnych
i poszukujących pracy,
- współdziałaniem z właściwymi organami oświatowymi w harmonizowaniu kształcenia
zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- realizowaniem wojewódzkich programów promocji zatrudnienia i badaniem efektywności
projektów lokalnych,
- inicjowaniem i współfinansowaniem szkoleo, prac interwencyjnych, zatrudnienia absolwentów
i programów specjalnych,
- koordynowaniem wydatkowania środków Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie.
Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) – wykonują zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Przy realizacji zadao PUP współdziała z innymi
instytucjami rynku pracy, organami administracji rządowej i samorządowej, z radami
zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi,
fundacjami i stowarzyszeniami. PUP są podstawowymi jednostkami wykonawczymi samorządów
lokalnych w zakresie realizacji polityki społecznej w obszarze zatrudnienia. Główne zadania PUP są
następujące:
1. Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz
aktywizacja zawodowa, które są realizowane w zakresie:
- opracowania oraz realizacji programów promocji zatrudnienia i wspierania lokalnego rynku
pracy,
- pozyskiwania i gospodarowania środkami finansowymi na realizację zadao związanych
z aktywizacją lokalnego rynku pracy,
- inicjowania, organizowania i finansowania usług rynku pracy,
- inicjowania, wdrażania i finansowania instrumentów rynku pracy,
- wdrażania i finansowania instrumentów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich,
- realizacji świadczeo dla bezrobotnych,
- rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- realizacji zadao wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zadao
wynikających z prawa do swobodnego przepływu pracowników paostw członkowskich Unii
Europejskiej i paostw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodzie przepływu osób.
2. W celu realizacji zadao określonych ustawą oraz innymi przepisami prawa Urząd współdziała
z organami administracji rządowej i samorządowej, powiatową radą zatrudnienia, organizacjami
pracodawców, pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych,
fundacjami i stowarzyszeniami, jednostkami szkoleniowymi, instytucjami partnerstwa lokalnego,
organizacjami społecznymi i organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji zawodowej.
C. Organizacje pozarządowe
Poza organizacjami administracji rządowej i samorządu terytorialnego działania na rzecz realizacji
polityki społecznej podejmują organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe działają
w następujących obszarach związanych z polityką społeczną:
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pomoc społeczna, integracja społeczna (na terenie woj. wielkopolskiego, według danych
zawartych na stronie bazy.ngo.pl funkcjonuje ok. 3387 organizacji, które zajmują się
tą problematyką). Ich działalnośd skupia się przede wszystkim na pomocy mieszkaocom domu
pomocy społecznej, pomocy finansowej, działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, współpracy z bankami żywności, dystrybucji żywności;
rynek pracy (na terenie woj. wielkopolskiego, według danych zawartych na stronie bazy.ngo.pl
funkcjonuje ok. 870 organizacji, które zajmują się tą problematyką). Ich działalnośd skupia się
przede wszystkim na doradztwie dla przedsiębiorców, szkoleniach i aktywizacji zawodowej,
doradztwie gospodarczym i prawnym;
edukacja (na terenie woj. wielkopolskiego, według danych zawartych na stronie bazy.ngo.pl
funkcjonuje ok. 2216 organizacji, które zajmują się tą problematyką). Ich działalnośd skupia się
przede wszystkim na edukacji pozaformalnej i pozasystemowej, seminariach i szkoleniach;
ochrona zdrowia (na terenie woj. wielkopolskiego, według danych zawartych na stronie
bazy.ngo.pl funkcjonuje ok. 1093 organizacji, które zajmują się tą problematyką). Ich działalnośd
skupia się przede wszystkim na sprawowaniu opieki nad chorymi, terapii osób
niepełnosprawnych;
aktywnośd obywatelska (na terenie woj. wielkopolskiego, według danych zawartych na stronie
bazy.ngo.pl funkcjonuje ok. 1363 organizacji, które zajmują się tą problematyką). Ich działalnośd
skupia się przede wszystkim na rozwijaniu społeczeostwa obywatelskiego.

D. Podmioty ekonomii społecznej
Ekonomia społeczna to tylko jeden ze sposobów definiowania działalności gospodarczej, która łączy
w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona określana również jako gospodarka społeczna lub
przedsiębiorczośd społeczna. Pojęcie ekonomii społecznej jest bardzo szerokie. Najbardziej popularną
i często stosowaną definicją jest ta sformułowana przez pracowników europejskiej sieci badawczej
EMES (European Research Network). Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się
działalnośd nakierowaną przede wszystkim na cele społeczne, której zyski w założeniu są
reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia
dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi
powinny charakteryzowad się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną.
Kryteria ekonomiczne
1. Prowadzenie w sposób względnie regularny
działalności w oparciu o instrumenty
ekonomiczne.
2. Niezależnośd,
suwerennośd
instytucji
w stosunku do instytucji publicznych.
3. Ponoszenie ryzyka ekonomicznego
4. Istnienie chodby
personelu.

nielicznego

Kryteria społeczne49
1. Wyraźna orientacja na społecznie użyteczny
cel przedsięwzięcia.
2. Oddolny, obywatelski charakter inicjatywy.

3. Specyficzny, możliwie demokratyczny system
zarządzania.
płatnego 4. Możliwie wspólnotowy charakter działania.
5. Ograniczona dystrybucja zysków

Do grona podmiotów ekonomii społecznej zalicza się następujące instytucje:
- centrum integracji społecznej (w Wielkopolsce obecnie funkcjonuje 16 centrów integracji
społecznej50);
- klub Integracji społecznej (w Wielkopolsce obecnie funkcjonuje 19 klubów integracji
społecznej51);
49
50

www.ekonomiaspołeczna.pl
http://www.rops.poznan.pl
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zakład aktywności zawodowej (obecnie w woj. wielkopolskim funkcjonuje 9 zakładów aktywności
zawodowej52);
warsztaty terapii zajęciowej (obecnie w woj. wielkopolskim funkcjonuje 80 WTZ53);
spółdzielnia socjalna (obecnie w woj. wielkopolskim funkcjonują 74 spółdzielnie socjalne54);
NGO prowadząca działalnośd odpłatną statutową, oraz NGO prowadząca działalnośd gospodarczą
(łącznie w woj. wielkopolskim funkcjonuje 270 takich organizacji55);
spółka non profit (w woj. wielkopolskim funkcjonuje 1 taka spółka56) ;
spółdzielnia socjalna osób prawnych (obecnie w woj. wielkopolskim funkcjonuje 59 spółdzielni
socjalnych osób prawnych57).;
towarzystwa ubezpieczeo wzajemnych (obecnie w woj. wielkopolskim funkcjonują 3 TUW58).

-

Polityka społeczna to obszar, w ramach którego powołane ku temu instytucje publiczne (w tym także
instytucje samorządowe) oraz organizacje pozarządowe realizują określone działania na rzecz
zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów społecznych. W kontekście niniejszych badao
głównymi obszarami polityki społecznej są: pomoc społeczna, rynek pracy, edukacja, ochrona
zdrowia oraz aktywnośd obywatelska i integracja społeczna. Lokalne podmioty polityki rozumiane są
więc tutaj właśnie jako instytucje skupione na zadaniach związanych z edukacją, pomocą społeczną,
rynkiem pracy i szeroko rozumianą ochroną zdrowia – jednostki organizacyjne pomocy społecznej
(PCPR, OPS, DPS) oraz organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie
socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS) i inne jednostki (np. OHP, kluby pracy), których działania bezpośrednio
wpisują się w priorytety regionalnej polityki społecznej59. Zgodnie z tak przyjętym rozumieniem LPPS,
udział w badaniu wzięły losowo wybrane wyżej wymienione jednostki, szczegółowy udział w próbie
każdego z podmiotów przedstawia poniższy wykres.
Wykres 1. LPPS biorące udział w badaniu.
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Najliczniejszą grupą badanych podmiotów były organizacje pozarządowe, działające w obszarze
pomocy społecznej, rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia oraz aktywności obywatelskiej i integracji
społecznej (35% badanych podmiotów). Ponadto w próbie znalazły się ośrodki pomocy społecznej
(15%), domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie (po 10%), kluby pracy
i ochotnicze hufce pracy (po 5% w każdej grupie), izby, kluby integracji społecznej, centra integracji
społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne (po 3%
w każdej grupie) oraz spółdzielnie (2%).
W ogólnej opinii LPPS współpraca z samorządem oceniana jest
pozytywnie. W celu zbadania satysfakcji ze współpracy LPPS z ich
partnerami wykorzystano technikę polegającą na zastosowaniu pytania
na skali od 1 do 10. Pytanie to odnosi się do deklaracji na ile dana
osoba zaproponowałaby współpracę z partnerem, z którym obecnie
współpracuje, innej osobie. Respondenci musieli oznaczyd na skali
od 1 do 10 deklarowaną chęd polecenia swojego partnera. Interpretacja danych opierała się na
założeniu, iż osoby, które wskazały ocenę w przedziale od 1 do 6 określono mianem „krytyków”,
od 7 do 8 to osoby „pasywne”, natomiast wskazanie na osi oceny od 9 do 10 kategoryzuje badanych
jako „promotorów”. Ponad połowa uczestników badania ilościowego jest skłonna zarekomendowad
swojego obecnego partnera innym („promotorzy”), co świadczy o tym, że obecna współpraca układa
się pomyślnie. Niewiele ponad 30% badanych LPPS to tzw. osoby pasywne, które są względnie
zadowolone z obecnej współpracy, ale raczej nie poleciłyby innym instytucji, z którą obecnie realizują
wspólne działania. Niespełna 20% badanych to „krytycy”, którzy zdecydowanie nie polecają
obecnego partnera innym osobom.
Jaka jest ogólna
ocena współpracy
samorządu z LPPS?

Wykres 2. Skala oceny współpracy.

Krytycy
16%

Adwokaci
52%

Pasywni
32%

Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Takie wyniki badania dają dośd pozytywny obraz obecnie istniejącej współpracy. Wielokrotnie
uczestnicy badao jakościowych podkreślali, iż tak naprawdę współpraca ta zależy od obu stron.
„Jeżeli, czy ze strony jednostki samorządu województwa, czy ze strony organizacji pozarządowej jest
ta wola współpracy, to myślę, że to funkcjonuje. Jeżeli w jakiś sposób coś nie do kooca funkcjonuje,
to wtedy zaczynają się problemy”. IDI, R2 - organizacje sieciujące.
Opinie respondentów na temat współpracy były enigmatyczne, sprowadzały się do dośd ogólnych
sformułowao.
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„Z naszej strony jest wszystko dobrze, organizacje wykonują swoje zadania bardzo rzetelnie, solidnie.
Ogłaszamy konkurs, jak tylko są środki”. FGI, R4 - władza samorządowa na poziomie województwa.
Respondenci badania jakościowego, wskazywali również na fakt, iż obecna współpraca stanowi raczej
przypadkowe działania, nazywając je zadaniami „od akcji do akcji”. Wielu z badanych podmiotów
oczekiwałoby bardziej systematycznej współpracy, dlatego że specyfika problemów, na które
odpowiadają LPPS wymaga długofalowego działania.
„Współpraca u nas *jest+ od okazji do okazji. To taka malutka współpraca, nie jest jakaś taka duża
systemowa”. FGI, R2 - organizacje pozarządowe z obszaru rynku pracy.
W większości LPPS były zdania, że to od nich zazwyczaj wychodziły propozycje wspólnej realizacji
działao, rzadziej to samorząd zwracał się z daną inicjatywą. Sytuacja ta była jednak pozytywnie
oceniana przez badanych, gdyż w ich opinii to oni znają najlepiej potrzeby lokalnych społeczności,
i wiedzą jaka pomoc jest im potrzebna. Ważna według badanych jest systematyczna komunikacja.
Wiele osób wskazywało, iż ich obecnie dobry kontakt z lokalnym samorządem jest wynikiem
wieloletniej współpracy.
W ogólnej ocenie przedstawicieli władzy samorządowej na poziomie województwa współpraca
z LPPS będzie utrzymywana i wzmacniana, tak aby realizowane wspólnie działania były jak najwyższej
jakości oraz, aby faktycznie odpowiadały na potrzeby społeczeostwa.
„Doświadczenie pokazuje, że ta współpraca funkcjonuje już od półtorej dekady, jeśli chodzi
o współpracę z ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi. Natomiast wpływ
środków zewnętrznych ma znaczenie dla jakości tej współpracy i możliwości wsparcia”. FGI, R2 władza samorządowa na poziomie województwa.
Pojawiały się również opinie, iż obecna mnogośd instytucji zaliczanych do LPPS może powodowad
brak zaufania ze strony samorządów do młodych podmiotów, do tego jakiej jakości zadania realizują.
Należy organizowad wspólne spotkania, seminaria, zwłaszcza na niższych szczeblach samorządu
(powiaty, gminy), tak aby informacje na temat korzyści z takiej współpracy trafiły do obu stron.
„Można robid bardzo różne rzeczy. Najbardziej oczywistymi są spotkania, warsztaty, szkolenia,
publikacje. Są targi, konferencje, które pewne treści prezentują na forum (…). Informowanie
o wynikach, efektach, promowanie tego w sposób rzetelny i wiarygodny jest już edukacją”. IDI, R2 edukacja.
Zarówno wypowiedzi respondentów badao jakościowych jak
i ilościowych odnośnie tego, co dla nich oznacza bycie jednostką
realizującą założenia polityki społecznej w regionie, nie wykraczają
poza wskazanie na zadania realizowane zgodnie z przyjętym przez ich
jednostkę statutem (lub innym dokumentem regulującym zakres
działao instytucji). Badane LPPS realizują zadania wynikające np.
z zapisów ustaw, ich odpowiedzi pokrywały się z obowiązkami zapisanymi w statutach. W przypadku
PCPR były to najczęściej zadania związane z: realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także realizacja projektów współfinansowanych ze środków
UE. W przypadku OPS również realizowane są zadania wskazane m.in. w ustawie o pomocy
społecznej czy ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Obowiązki, jakie wypełniają to przede wszystkim
praca socjalna, udzielanie pomocy finansowej (np. zasiłki, stypendia, świadczenia rodzinne),
poradnictwo, pomoc ofiarom przemocy. W ramach niektórych OPS funkcjonują również kluby
integracji społecznej. Domy pomocy społecznej, które brały udział w badaniu uznały, że
najważniejsze obowiązki, jakie wypełniają to te związane z opieką nad osobami chorymi,
Co oznacza bycie LPPS?
Jakie obowiązki i
możliwości wiążą się z
tą rolą?
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niepełnosprawnymi, starszymi. Dodatkowo są organizatorami działao kulturalno - oświatowych.
W ramach warsztatów terapii zajęciowej organizowana jest przede wszystkim pomoc w zakresie
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Pomoc ta oprócz wsparcia
psychologicznego i pielęgniarskiego to również wszelkie działania aktywizujące, np. organizacja
wystaw, warsztatów, występów teatralnych, czy też nauka obsługi komputera. Podobne zadania są
realizowane w ramach zakładów aktywności zawodowej, respondenci wymieniają tutaj takie
obowiązki jak: rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez pracę i wydarzenia kulturalne,
aktywizacja i integracja społeczna, rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych.
Zadania te są realizowane poprzez takie działania jak oferowanie usług poligraficznych, utrzymanie
terenów zielonych, prowadzenie pralni, rękodzieło artystyczne i usługi kooperacyjne, wypożyczalnia
sprzętu sportowego. W ramach centrum integracji społecznej realizowane są takie działania jak
reintegracja społeczno-zawodowa, zajęcia edukacyjne i warsztaty zawodowe, promocja zdrowia,
działania psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kluby integracji społecznej
to przede wszystkim działania o charakterze aktywizującym osoby bezrobotne i działania na rzecz
społeczności lokalnej, prowadzenie działao na rzecz integracji społecznej i zawodowej (np. kursy,
szkolenia). Kluby pracy zajmują się przede wszystkim szkoleniami, warsztatami, działaniami
aktywizacyjnymi i przede wszystkim pomocą w aktywnym poszukiwaniu pracy. W przypadku
ochotniczych hufców pracy realizowane działania to przede wszystkim udzielanie pomocy młodzieży
zagrożonej wykluczeniem społecznym, pełnią one funkcje opiekuoczo-wychowawcze, organizują
kursy, staże. W przypadku spółdzielni socjalnych i spółdzielni w ogóle realizowane działania skupiają
się przede wszystkim, na tym, iż zatrudniają one w swoich szeregach osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym. Realizowane przez nich działania włączają te osoby do rynku pracy. Nie ma tutaj
specjalnie sprecyzowanej branży, w której działają. W ramach badania zrealizowano również ankietę
z przedstawicielami izb (przemysłowo-handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej). Ich obowiązki
skupiają się przede wszystkim wokół takich działao jak reprezentacja członków izb wobec organów
paostwowych, organizacja targów i wystaw, prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej,
pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy różnymi partnerami biznesowymi. Zadania organizacji
pozarządowych są ściśle uzależnione od obszaru, w jakim funkcjonują, realizują więc działania
edukacyjne, integracyjne, profilaktykę zdrowotną, wspieranie aktywności ruchowej. Istnieją wszędzie
tam, gdzie widzą potrzebę zorganizowania pomocy dla społeczności lokalnej.
„To właśnie powinno iśd w parze – my powinniśmy pomagad samorządowi i oni nam. I jeśli
samorząd ma jakiś pomysł to powinien wykorzystywad instytucje [takie jak my]”. FGI, R2 organizacje pozarządowe z obszaru edukacji.
Każdy z podmiotów ma w pewnym zakresie podobne zadania, ale jednocześnie stanowią one swoje
uzupełnienie. Wszystkie badane jednostki mają jasno określone obowiązki, które w ramach swojej
codziennej działalności realizują. Jak trafnie zauważa jeden z respondentów badania jakościowego.
„samorząd województwa nie jest też w stanie wszędzie dotrzed i pokryd wszystkich tematów. Jest to
*działalnośd LPPS+ przedłużenie ramienia samorządu”. FGI, R3 - przedstawiciele władzy
samorządowej na poziomie województwa.
W celu dookreślenia możliwości realizacji działao jakie jeszcze mogą spełniad LPPS zapytano
w kwestionariuszu ankiety o to, jakie dodatkowe działania mogliby podjąd w zakresie swoich
kompetencji. W przypadku jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (PCPR, OPS, DPS) zgłaszano
chęd pomocy większej ilości osób, co jest jednak znacząco ograniczone środkami finansowymi,
którymi dysponują. Jednakże wśród badanych jednostek jedynie 8 stwierdziło, iż chciałoby zająd się
dodatkowymi działaniami. Wśród PES zainteresowanie dodatkowymi działaniami również było
niewielkie, z badanych jednostek 6 z nich wyraziła chęd podjęcia dodatkowej działalności. Pojawiały
się takie propozycje jak: uzupełnianie części zadao PUP przez KIS, objęcie wsparciem większej grupy
potrzebujących, podejmowanie współpracy z innymi jednostkami. Największą aktywnośd w zakresie
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realizacji dodatkowych działao wyraziły organizacje pozarządowe. Ponad połowa badanych
organizacji wskazała na konkretne działania. Przede wszystkim związane były one z rozwojem
i poszerzeniem obecnej aktywności. Pozostałe podmioty takie jak OHP, kluby pracy, spółdzielnie i Izby
zgłaszały bardzo indywidualne działania dodatkowe, które trudno sklasyfikowad, a jednocześnie są
one bardzo mocno związane z samą specyfiką ich działalności. Było to np.:
- OHP - wyrażają opinię, iż chcieliby byd częściej uwzględnianymi i wymienianymi w programach
regionalnych na rzecz rozwoju rynku pracy;
- kluby pracy - kursy dla osób bezrobotnych w przedziale 26 - 50 lat, poszerzenie działao z zakresu
poradnictwa zawodowego;
- izby - rozwój działalności informacyjno-szkoleniowej dla rzemieślników, nawiązanie współpracy
na szczeblu międzynarodowym z podobnymi instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi,
poszukiwanie nowych środków finansowania.
W celu dokonania oceny obiegu informacji pomiędzy LPPS
a Samorządem WW, wszystkie badane podmioty poproszone zostały
o odniesienie się - na skali od 1 do 5 - do skuteczności wskazanych form
komunikacji. Założono, iż możliwymi do wyboru formami będą: kontakt
osobisty,
telefoniczny,
bezpośredni
kontakt
e-mailowy
z przedstawicielem JST, wykorzystywanie formularzy internetowych oraz
wykorzystanie narzędzia, jakim jest e-urząd.
Jak oceniany jest
obieg informacji na
linii Samorząd - LPPS

Wykres 3. Średnia ocena skuteczności wybranych form kontaktu LPPS z Samorządem WW (w skali od 1 do 5).
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Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Najsłabiej ocenioną formą kontaktu przez badane podmioty był e-urząd, średnia ocen dla tej formy
komunikacji to 1,97. Jednocześnie należy zaznaczyd, iż wiele osób nie miało do czynienia
z tą platformą, stąd ich niskie oceny. Badani również niechętnie odnosili się do formularzy
internetowych, twierdząc, iż nie mają pewności, czy przesyłane przez nich pytania są odbierane
na bieżąco, tutaj średnia ocen wyniosła 2,65. Najlepiej oceniony został kontakt osobisty (średnia ocen
4,17), w dalszej kolejności kontakt telefoniczny (średnia ocen 3,9) i mailowy (średnia ocen 3,67).
Na pytanie odnośnie tego, co można byłoby usprawnid w stosowanych formach, badani najczęściej
odpowiadali, iż należy upowszechniad takie formy komunikacji, jak formularz, e-urząd czy e-mail,
gdyż w ich opinii są to bardzo zawodne źródła, nie mają, bowiem pewności, czy ktoś ich wiadomośd
odebrał, czy nadano danej sprawie bieg. Gdyby takie potwierdzenia były wysyłane, ułatwiłoby
to z pewnością korzystanie z tego typu rozwiązao. Dlatego też forma telefoniczna lub kontakt
osobisty wydają się byd dla badanych jednostek najskuteczniejszym sposobem komunikowania, gdyż
dają szybsze efekty. Respondenci badania jakościowego wyrazili zdanie, iż najlepszą formą kontaktu
jest spotkanie osobiste, chod w ich opinii nie jest ono łatwe do zaaranżowania. Zależy ono przede
wszystkim od wielkości jednostki administracyjnej oraz charakteru podmiotu nawiązującego kontakt.
W opinii badanych najlepsza współpraca występuje na poziomie gminy i powiatu, łatwiej nawiązuje
się kontakty osobiste. Rzadko taki intensywny kontakt występuje na poziomie wojewódzkim, ma
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on raczej charakter formalny. W przypadku jednostek organizacyjnych pomocy społecznej kontakt
jest bieżący, są to e-maile, telefony, kontakt osobisty, spotkania sprawozdawcze (np. raz w miesiącu,
raz w tygodniu). Respondenci nie zauważyli w tym względzie większych problemów. W przypadku
pozostałych grup zaliczanych do LPPS przeważają kontakty mailowe, jednostki te nie mają możliwości
umawiania się na spotkania osobiste (ograniczenia wynikające z braku czasu, funduszy na dojazd).
Pojawiały się opinie, iż najtrudniej jest na samym początku współpracy, gdyż lokalny samorząd nie
zdaje sobie sprawy z tego czym dana organizacja się zajmuje. Dopiero pokazanie swojej działalności
na forum, np. gminy czy powiatu, daje pole do nawiązania kontaktu. Badani podkreślali również,
iż ich obecny kontakt z samorządem to przede wszystkim sukcesywna praca, podtrzymywanie
w miarę na bieżąco kontaktów, pokazywanie swojej aktywności. Bez ich własnego zaangażowania,
szukania informacji o możliwościach współpracy nawiązanie i utrzymanie kontaktu nie byłoby łatwe.
Jak już wspomniano w poprzednim akapicie spotkania
osobiste z przedstawicielami samorządu zależą w głównej
mierze od potrzeb danej jednostki. Organizowane
są najczęściej w celu rozwiązania konkretnej sprawy, mają
one przede wszystkim charakter informacyjno organizacyjny. Na pytanie odnośnie tego jak często dana
jednostka
uczestniczy
w
spotkaniach
osobistych
z przedstawicielami
Samorządu,
33%
badanych
odpowiedziało, iż odbywają się one rzadziej niż raz
w miesiącu, ale nie więcej niż raz w roku, 29% badanych
wskazało, że mają one miejsce częściej niż raz w miesiącu,
natomiast 28%, że odbywają się one raz w miesiącu.
Niewielki odsetek badanych wskazał na kontakty rzadsze
niż raz na pół roku. Analizując odpowiedzi na to pytanie pod względem jednostek, które brały udział
w badaniu zauważalne jest, iż najczęstszy kontakt z Samorządem WW mają takie jednostki jak: PCPR,
OPS, KIS (najwięcej jednostek wskazało, iż mają kontakty częstsze niż raz w miesiącu). Kontakt raz
w miesiącu mają najczęściej takie jednostki jak: spółdzielnia socjalna, WTZ. Rzadziej niż raz
w miesiącu, ale nie więcej niż raz na pół roku spotykają się najczęściej przedstawiciele DPS, CIS, ZAZ.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazali, iż kontakt ich najczęściej występuje raz
w miesiącu lub rzadziej niż raz w miesiącu, ale nie więcej niż raz na pół roku.
Jak realizowany jest kontakt
LPPS z przedstawicielami
samorządu przez spotkania
(częstotliwośd spotkao,
zapotrzebowanie na spotkania,
dostępnośd przedstawicieli
Samorządu, charakter spotkao)?
Jak kształtuje się poczucie
dostępu LPPS do wsparcia na
różnych szczeblach - gminnym,
powiatowym, wojewódzkim?

Tabela 2. Częstotliwośd kontaktu osobistego LPPS z przedstawicielami JST.

częściej niż raz
raz w
rzadziej niż raz w miesiącu, ale
w miesiącu
miesiącu
nie więcej niż raz na pół roku
PCPR
60%
30%
10%
OPS
53%
13%
33%
DPS
10%
20%
50%
SS
33%
33%
33%
WTZ
0%
33%
33%
ZAZ
33%
0%
67%
CIS
0%
0%
100%
KIS
67%
33%
0%
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Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.
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Co znamienne, aż 78% badanych uznało, iż obecna liczba spotkao jest wystarczająca, natomiast 21%
badanych uznało, iż spotkao tych mogłoby byd więcej. Nie widad tutaj większego zróżnicowania
w podziale na konkretne LPPS biorące udział w badaniu. Dokonując charakterystyki spotkao LPPS
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z Samorządem WW zapytano respondentów o ich charakter. Ponad 60% respondentów wskazało,
iż dotyczyły one codziennej działalności jednostki, niecałe 50% badanych wskazało, iż odbyły się one
w celu realizacji wspólnych przedsięwzięd. Co istotne, 37% badanych wskazało, iż dotyczyły
konsultacji dokumentów. Najrzadziej spotkania te dotyczyły kwestii formalnych (26% wskazao) oraz
omówienia istotnych kwestii dla rozwoju lokalnego (22% wskazao). Wśród odpowiedzi „inne”
pojawiały się takie wskazania jak, organizacja szkoleo dla samorządu, spotkania doradcze, czy
prezentacja dokonao jednostki.
Wykres 4. Charakter spotkao LPPS i Samorządu WW.
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Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Omawiając stopieo trudności w nawiązaniu kontaktu z daną jednostką na określonym szczeblu,
poproszono respondentów, aby ocenili na skali od 1 do 5 stopieo trudności w nawiązywaniu
współpracy z JST (ocena 1 oznaczała, iż bardzo trudno jest nawiązad współpracę, a ocena 5, iż bardzo
łatwo jest nawiązad współpracę).
Wykres 5. Średnia ocen na temat możliwości nawiązania współpracy z Samorządem WW na danym poziomie.

poziom gminny

3,96

poziom powiatowy

poziom wojewódzki

3,76

3,38

Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.
*dane nie sumują się do 100%, gdyż pytanie było wielokrotnego wyboru.

Respondenci badania ilościowego uznali, iż najłatwiej jest nawiązad współpracę z przedstawicielami
samorządu gminnego (średnia ocen wyniosła 3,96), w dalszej kolejności wskazano na poziom
powiatowy (średnia ocen wyniosła 3,76), średnia ocen dla poziomu wojewódzkiego w odniesieniu do
łatwości nawiązywania współpracy wyniosła 3,38.
Respondenci badao jakościowych potwierdzają, iż najczęściej współpracują oni z samorządem
lokalnym (gmina, powiat).
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„My współpracujemy z urzędem gminy w Ujściu. Współpraca jest przyjemna. Nie są to nie wiadomo
jakie środki. Bardziej autobus, czasem drobne środki też. Z urzędem marszałkowskim, otrzymaliśmy
raz 15 tys. wygraliśmy konkurs. To było zwycięstwo niesamowite” FGI, R1 - przedstawiciele
organizacji pozarządowych z obszaru rynku pracy.
Spotkania te mają raczej charakter organizacyjny lub informacyjny. Respondenci deklarują, iż jest
to w głównej mierze kontakt z konkretną osobą, czy jednostką w celu ustalenia wspólnych działao.
W przypadku współpracy na poziomie wojewódzkim, jest to zazwyczaj udział w konkursach
realizowanych na poziomie województwa (PO KL), w konferencjach, grupach roboczych, lub udział
bardziej anonimowy, w większych grupach.
Z przeprowadzonych badao wynika, iż dostępnośd m.in.
dokumentów, wytycznych, programów, strategii jest dobrze
oceniana. W zasadzie możliwe jest znalezienie każdej interesującej
daną osobę informacji. W większości badani wiedzieli gdzie szukad
odpowiednich treści, w jaki sposób pozyskad najaktualniejsze
dokumenty. Z analizy desk research wynika, iż dostępnośd
określonych treści potrzebnych do realizacji zadao w ramach
regionalnej polityki społecznej, jest dośd szeroka. Przez treści
rozumiane są tutaj następujące elementy: dokumenty
W jaki sposób odczuwany
programowe (np. Strategie, Plany, Programy, itp.); druki
jest poziom
i formularze;
informacje
o
realizowanych
konkursach,
transparentności działao
programach, broszury, foldery, artykuły informacyjne na temat
samorządu i jego jednostek
działao podejmowanych przez JST na rzecz regionalnej polityki
(np. ogłaszanych
społecznej; informacje na temat godzin otwarcia danego JST
konkursów)?
(godziny w jakich przyjmowani są klienci); informacje na temat
adresu, pod którym znajduje się dane JST; informacje na temat
telefonów kontaktowych, adresów e-mail danego JST.
Jak postrzegana jest
dostępnośd określonych
treści potrzebnych do
realizacji zadao w ramach
regionalnej polityki
społecznej (informacji,
dokumentów, druków)?

Głównym źródłem informacji są strony internetowe poszczególnych instytucji. Korzystając z medium
jakim jest Internet, można bez problemu dotrzed do wszystkich informacji niezbędnych z punktu
widzenia potencjalnych partnerów. Biorąc pod uwagę powszechną dostępnośd do zasobów
informatycznych (przynajmniej dla podmiotów instytucjonalnych) jest to sytuacja bardzo
komfortowa, gdyż pozwala przezwyciężyd bariery związane z odległością, czy też z godzinami
funkcjonowania poszczególnych instytucji. Zatem w zakresie dostępności informacji nie
zdiagnozowano istotnych problemów.
Pewną niedogodnością jest w tym przypadku duża liczba informacji, które zawarte są na stronach
poszczególnych instytucji. Warto wskazad w tym momencie na bardzo funkcjonalne rozwiązanie
jakim jest portal „wielkopolskie wici” integrujący informacje z różnych źródeł w ramach
poszczególnych dziedzin tematycznych.
Jak wskazują wyniki badania ilościowego, respondenci w zasadzie nie mieli większych problemów
z odnajdywaniem takich informacji jak adres instytucji (średnia ocen: 4,62), telefon i adres e-mail,
godziny otwarcia (średnia ocen: 4,57). Dobrze oceniona została dostępnośd takich elementów jak
informacje o realizowanych konkursach/programach umożliwiających rozwój danej placówki (średnia
ocen: 4,04), dostępnośd dokumentów programowych oraz druków lub formularzy (odpowiednio
średnia ocen: 4,15 i 4,13). Nieco gorzej ocenione zostały takie elementy jak broszury/foldery/artykuły
informacyjne na temat działao podejmowanych przez JST na rzecz regionalnej polityki społecznej
(średnia ocen wyniosła 3,46).
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Wykres 6. Dostępnośd wybranych treści potrzebnych do realizacji zadao w ramach regionalnej polityki społecznej.
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Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Wyniki badania jakościowego (zogniskowane wywiady grupowe) potwierdzają, że właściwie nie ma
większego problemu w dostępności odpowiednich dokumentów. W przypadku, kiedy nie jest
możliwe samodzielne odnalezienie jakiegoś dokumentu na stronie internetowej danej placówki,
pomocne są kontakty telefoniczne, mailowe, czy osobiste. Pojawiały się głosy, że ilośd tych informacji
jest momentami zbyt duża, powodując problemy z selekcją tego, co jest najważniejsze dla danej
jednostki. Badani sygnalizują potrzebę lepszego rozpowszechniania informacji, zauważają
ograniczenia wynikające z obecnie stosowanych technik komunikacji samorządu z LPPS, jak to opisał
jeden z respondentów FGI:
„Od czasu do czasu taki raport na potrzeby rocznego sprawozdania robię. Tam jest [opisywana]
komunikacja między organizacjami a samorządem. Samorząd wypełnia rubrykę (…) są szczęśliwi,
bo cały świat już wie o wszystkim, bo jest na BIP-ie wszystko. Jeżeli jest coś ważniejszego, to pani
wiesza na tablicy i uważają, że to wystarczy. Wszystko kosztuje i wymaga osobnego pracownika,
itp. Jakby zaprosili raz w roku ludzi i zapytali jak się kontaktowad, bo nie każdy ma na bieżąco
komputer.” FGI, R3 - przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru rynku pracy.
Respondenci wywiadów indywidualnych również potwierdzają tezę, iż większośd niezbędnych dla
działania ich instytucji treści jest dostępna, nie ma problemu z ich pozyskaniem. Wyrażają nawet
opinię, iż otrzymywanie informacji (np. w postaci newslettera), pomimo tego, że często nie są
dokładnie sprofilowane do ich instytucji, są użyteczne, gdyż dzięki temu mają oni możliwośd
przekazywania pewnych informacji znajomym, partnerom oraz osobom potencjalnie
zainteresowanym danym tematem.
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„Może to byd czasem nawet więcej informacji, niekoniecznie pod nas, my chętnie się dzielimy
wiedzą, spotykamy z innymi, możemy dalej przekazywad informacje.” FGI, R2 przedstawiciel
organizacji pozarządowych z obszaru pomocy społecznej.
Jest to szczególnie ważne w kontekście zaangażowania obywateli w życie publiczne. Forma polecenia
danego wydarzenia, czy konkursu, jest bardzo skuteczna, gdyż dzięki niej odbiorcami stają się
w głównej mierze jednostki szczególnie zainteresowane.
O ile istnieją instytucje, które rozsyłają we własnym zakresie wiadomości na adresy e-mail, o tyle nie
każdy z przedstawicieli LPPS na takiej liście się znajduje i nie jest to rozwiązanie stosowane przez
wszystkich przedstawicieli Samorządu WW. Jak wynika z przeprowadzonego badania jakościowego
najefektywniej działa newsletter rozsyłany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
gdyż zawiera on najpełniejsze informacje na temat polityki społecznej w regionie i możliwości
wsparcia LPPS.
W celu oceny transparentności działao realizowanych przez Samorząd WW zapytano respondentów
badania PAPI, czy ich zdaniem istnieje potrzeba zmian w zakresie dostępności wspomnianych
wcześniej treści związanych z realizacją zadao/celów/działao regionalnej polityki społecznej. Zdaniem
aż 63% badanych takiej potrzeby nie ma, według 27% badanych potrzeba taka istnieje, 10% badanych
nie potrafiła się na ten temat jednoznacznie wypowiedzied.
Wykres 7. Ocena potrzeby zmian w zakresie Dostępnośd wybranych treści potrzebnych do realizacji zadao w ramach
regionalnej polityki społecznej.
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Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Wśród elementów, jakie należałoby zmienid respondenci wymienili:
- oddelegowanie kompetentnej osoby, która byłaby odpowiedzialna za informowanie o bieżących
działaniach danego samorządu;
- zwiększenie zasięgu upowszechniania broszur i folderów informacyjnych;
- potrzebę zwiększenia użyteczności stron internetowych JST, szczególnie na poziomie gminnym.
Jak wynika z badania ilościowego problemem nie jest brak informacji, ale jakośd, ilośd i sposób ich
przekazywania. W większości, bowiem badani zgadzali się ze stwierdzeniem, iż ogłoszenia na temat
planowanych, czy realizowanych działao samorządu w danym obszarze są przekazywane. Problemem
często jest zbyt niejasny ich przekaz, umieszczanie w mało widocznym miejscu na stronie
internetowej, utrudnienia w dostępności terytorialnej. Głównie respondenci badao jakościowych
wskazywali na potrzebę spersonalizowania sposobów komunikacji, musi on byd dobierany
odpowiednio do potencjalnego odbiorcy. Zwłaszcza w tych miejscach, gdzie dostęp do nowoczesnych
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technologii komunikacyjnych jest mocno ograniczony. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów
w wielu przypadkach brakuje odpowiednich osób w samorządach, które byłby przeszkolone
w zakresie nawiązywania współpracy z LPPS. Pojawiają się osoby pełniące funkcję pełnomocnika
ds. organizacji pozarządowych, ale ich praca nie była wysoko oceniona przez osoby zaproszone
na badanie FGI. Ponadto grono osób nie wiedziało o tym, iż takie funkcje istnieją. Należałoby, zatem
rozpowszechniad ich działania, pokazywad organizacjom zakres kompetencji. Jednocześnie wiele
lokalnych podmiotów polityki społecznej deklarowało, iż sama interesuje się działaniami samorządu,
możliwością udziału w konkursie, szkoleniami czy seminariami. Pomaga w tym właśnie zapisywanie
się do różnego rodzaju newsletterów, odwiedzanie stron internetowych. Wśród osób, które stosują
tego typu działania, zauważalne było wyższe zaangażowanie w realizowane przez samorząd działania.
W celu dokonania oceny wymiany informacji pomiędzy
jednostkami znajdującymi się w najbliższym położeniu względem
stolicy województwa - Poznania, a najdalej położonymi ośrodkami
poproszono o wyrażenie opinii na ten temat respondentów
badania PAPI oraz FGI.
Respondenci badania ilościowego mieli za zadanie ocenid
dostępnośd
poszczególnych
elementów/treści
związanych
z realizacją zadao, celów, działao regionalnej polityki społecznej
w odniesieniu do działalności danej jednostki. Analiza ocen
świadczących o dobrej lub bardzo dobrej dostępności poszczególnych elementów (oceny 4 i 5) pod
względem terytorialnym wskazuje na następujące tendencje. Na dobrą dostępnośd:
- dokumentów programowych (np. Strategii, Planów, Programów, itp.) najczęściej60 wskazywały
jednostki z regionów: kaliski, konioski, pilski;
- druków lub formularzy najczęściej wskazywały jednostki z regionów: kaliski, pilski, leszczyoski,
konioski;
- informacji o realizowanych konkursach, czy programach umożliwiających rozwój placówki
wskazywały jednostki z regionu kaliskiego;
- informacji na temat godzin otwarcia danego JST (godziny w jakich przyjmowani są klienci)
wskazywały jednostki z regionów: kaliski, konioski, leszczyoski, pilski, poznaoski;
- informacji na temat adresu, pod którym znajduje się dane JST wskazywały jednostki z regionów:
kaliski, konioski, leszczyoski, pilski, poznaoski;
- informacji na temat telefonów kontaktowych, adresów e-mail danego JST wskazywały jednostki
z regionów: kaliski, konioski, leszczyoski, pilski;
Jaka jest ocena wymiany
informacji - między
ośrodkami
umiejscowionymi w
stolicy województwa
(Poznao) a innymi
ośrodkami?

Dostępnośd broszur, folderów i artykułów informacyjnych na temat działao podejmowanych przez
JST na rzecz regionalnej polityki społecznej przez wszystkie jednostki została oceniona dośd nisko.
Na oceny dobre lub bardzo dobre w większości61 wskazały takie regiony jak: konioski, leszczyoski,
kaliski. Szczegółowe dane prezentuje wykres 8.

60

Przyjęto, iż ponad 80% wskazao na ocenę dobrą lub bardzo dobrą, będzie wskazywało na najczęstszą
odpowiedź.
61
Większośd w tym przypadku oznacza ponad 50% wskazao.
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Wykres 8. Dostępnośd poszczególnych elementów dotyczących regionalnej polityki społecznej w układzie terytorialnym.
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Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.
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Z pozyskanych informacji z badania jakościowego wynika, iż dostęp do informacji nie jest w zasadzie
uzależniony od terytorium. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na rozpowszechnienie
nowoczesnych źródeł komunikacji. W opinii badanych każdy ma równy dostęp do większości
materiałów (strony internetowe, wiadomości e-mail, punkty konsultacyjne, telefony). Niemniej
jednak problemem jest uczestniczenie w wydarzeniach organizowanych najczęściej przez ośrodki
regionalne. Spotkania organizowane przez ROPS w Poznaniu czy UMWW w głównej mierze odbywają
się w Poznaniu, główny punkt konsultacyjny EFS również ma siedzibę w Poznaniu. Oprócz
niedogodności czasowych (wyjazd na konferencję z miejscowości znacznie oddalonych od stolicy
województwa zajmuje cały dzieo), pojawiają się względy finansowe. Dlatego szczególnie istotnym
zadaniem jest docieranie w miarę możliwości z bezpośrednim kontaktem (konferencje, seminaria,
spotkania grup roboczych) do możliwe jak najbardziej zróżnicowanego terytorialnie obszaru.
Dotyczyd to może zwłaszcza wzmocnienia o punkty konsultacyjne w wybranych miastach, rejonów
oddalonych od województwa. Mogą to byd np. ruchome punkty konsultacyjne, które będą
przemieszczały się po województwie w okresie, gdy występuje największe skumulowanie
np. konkursów na dotacje dla LPPS. Działania takie poprzedzone odpowiednią kampanią promującą
mogłyby przynieśd wiele korzyści. Z jednej strony jednostki, które do tej pory miały ograniczony
dostęp do rzetelnych i profesjonalnych porad miałyby możliwośd przekonsultowania swoich
wątpliwości. Z drugiej strony mogłyby uzyskad informację, do jakiej instytucji i osób zwracad się
z pytaniami czy sugestiami.
Analizując formy podjętej współpracy LPPS z Samorządem WW
warto zauważyd, iż kontakty nie ograniczają się jedynie do działao
dotyczących codziennej działalności współpracujących jednostek.
W zależności od rodzaju podmiotu podejmowane są wspólne
inicjatywy, występuje wymiana informacji, realizowane jest
pozafinansowe wsparcie działao ze strony JST, to tylko niektóre
ze wspólnie podejmowanych inicjatyw. Potwierdzeniem tego
wniosku jest deklaracja 80% badanych, iż w ostatnim czasie
współpracowali z JST na poziomie gminny, powiatowym lub wojewódzkim. Daje to podstawę
do wysunięcia wniosku, iż LPPS widzą zaangażowanie ze strony samorządu w proces podejmowania
współpracy. Uczestnicy badania jakościowego mają jednak zastrzeżenia, co do jej zakresu, ich
zdaniem jest ona bardzo często jednorazowa i brakuje systematyczności prowadzonych działao.
W jaki sposób postrzegane
jest przez przedstawicieli
LPPS zaangażowanie ze
strony samorządu do
nawiązywania współpracy?

„Gminy i miasta nie mają za dużo wspólnego z województwem. Jedynie projektowe sprawy, ale
to jest niezmiernie rzadko. Tak na co dzieo nie mamy takich wspólnych celów i zadao” FGI, R1 przedstawiciele samorządu na poziomie gminy.
„Gdybyśmy mogli częściej utrzymywad ze sobą kontakt, aktywnie… Tylko wtedy się widzimy, gdy
ktoś robi konferencje. Żeby to było bardziej systematyczne, nie musi byd bezpośrednie. Może byd
na zasadzie maila, strony, która by to wszystko trzymała w kupie.” IDI, R1 - funkcjonowanie
samorządu.
Sytuacja ta pokazuje, iż badani mają świadomośd istniejących form współpracy, a więc mają też
możliwości podejmowania wspólnych działao. Jednocześnie, aby taka współpraca mogła byd
zawiązana potrzebne jest jasne określenie zakresu wsparcia, podjęcie konkretnych działao,
zaplanowanie tego, w jaki sposób można byłoby wspólnie działad w sferze polityki społecznej. Nie
we wszystkich obszarach zaangażowanie samorządu jest podobne. Tam gdzie wynika ono
z dokumentów krajowych (strategie, ustawy) związki są zdecydowanie silniejsze, niż w przypadku
mniej formalnych zobowiązao. Zarówno ze strony LPPS jak i samorządu pojawia się problem
wynikający z braku doświadczenia w realizacji wspólnych przedsięwzięd, jak również w niektórych
przypadkach LPPS (zwłaszcza organizacje pozarządowe) mają niskie poczucie zaufania do instytucji
paostwowych.
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Analiza danych zastanych wykazała, iż w województwie
wielkopolskim istnieją takie programy/wytyczne, które definiują
zasady współpracy pomiędzy samorządem a LPPS. O to, jaką
wiedzę na ten temat mają lokalne podmioty polityki społecznej,
zapytano w ankiecie kwestionariuszowej. Ankietowani mieli
udzielid odpowiedzi na pytanie odnośnie tego, które
z dokumentów bezpośrednio przekładają się na ich działalnośd.
Najczęściej wskazywanym dokumentem była ustawa o pomocy społecznej (69% wskazao), kolejnym
dokumentem był Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (62% wskazao). Nieco ponad
połowa badanych wskazała na odniesienia do lokalnych strategii rozwiązywania problemów
społecznych (55%), programy współpracy z organizacjami pozarządowymi (51%) oraz Strategię
Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Na pozostałe dokumenty
wskazało mniej niż 40% badanych.
Czy przedstawiciele LPPS
uważają, że istnieją klarowne
programy/wytyczne
definiujące zasady
współpracy Samorząd -LPPS?

Wykres 9. Odpowiedź na pytanie: „Proszę wymienid dokumenty (programy, wytyczne) wskazujące na realizację działao
z zakresu polityki społecznej przez samorząd, które bezpośrednio dotyczą Paostwa działalności”.

69%

Ustawa o pomocy społecznej
62%

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Lokalna strategia rozwiązywania problemów
społecznych
Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi
Strategia Polityki Społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku

55%
51%
50%
38%

Strategia Rozwoju Miasta
30%

Strategia Rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego
do 2020 roku
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (na
lata 2007-2013 oraz 2014 +)

30%
24%
11%

Inne
0%
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Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.
*dane nie sumują się do 100%, gdyż pytanie było wielokrotnego wyboru.

Analizując dane pod kątem jednostki biorącej udział w badaniu można zauważyd, iż wśród jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej najważniejszymi dokumentami są: Ustawa o pomocy społecznej,
lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych, Strategia Polityki Społecznej dla
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Dla podmiotów ekonomii społecznej takimi dokumentami są: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007-2013, lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych oraz w mniejszym zakresie
pozostałe dokumenty. Dla organizacji pozarządowych najważniejszy dokument stanowi Program
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w mniejszym zakresie pozostałe dokumenty
(uzależnione od charakteru organizacji).
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W celu zmierzenia zaangażowania regionów we współpracę
z samorządem wykorzystano narzędzie jakim jest analiza sieci
społecznych62. Oprócz siły związków w regionach dokonano również
oceny siły związków pomiędzy samorządem a LPPS w odniesieniu do
wielkości miejscowości, w której one funkcjonują. Wyniki pokazują,
iż najintensywniejsza współpraca wśród badanych jednostek pojawia
się w przypadku miejscowości liczących do 50 tys. mieszkaoców oraz
w miastach powyżej 300 tys. mieszkaoców. Średnio intensywna
współpraca zauważalna jest w miastach od 51 tys. do 100 tys.
mieszkaoców. Najsłabsze powiązania w zakresie wspólnej realizacji działao LPPS z samorządem
wykazują miasta od 101 tys. do 300 tys. mieszkaoców oraz wsie. Pod względem terytorialnym63
intensywnośd podejmowanych wspólnie działao jest najwyższa w regionie leszczyoski, pilskim oraz
konioskim. Średnio intensywna jest w regionach kaliskim oraz m. Poznao, najsłabsza natomiast
w regionie poznaoskim.
Jak rozkłada się
zaangażowanie we
współpracę pod
względem
terytorialnym, które
regiony wykazują
najsilniejsze związki?

Rysunek 3. Intensywnośd współpracy z JST na terenie województwa wielkopolskiego (wielkośd miejscowości i region)

kaliski

wieś

konioski

Miasto do 50 tys. mieszkaoców

leszczyoski
Miasto od 51 tys. do 100 tys.
Mieszkaoców
Miasto od 101 tys. Do 300 tys.
mieszkaoców
Miasto powyżej 300 tys.
mieszkaoców

Deklaracja
współpracy

pilski

m. Poznao

poznaoski

Legenda:
Współpraca intensywna
Współpraca średnio intensywna
Współpraca mało intensywna
Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

62

Należy jednak zaznaczyd, iż przedstawione dane mają jedynie charakter poglądowy, gdyż próba w badaniu
nie spełnia wymogów reprezentatywności. Dlatego też, ta informacja ma odniesienie jedynie do jednostek,
które zostały poddane badaniu.
63
Obszar terytorialny został przyjęty zgodnie z klasyfikacją GUS, która uwzględnia w woj. wielkopolskim
6 podregionów: kaliski, konioski, leszczyoski, pilski, poznaoski, m. Poznao.
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Sposób angażowania się LPPS w kreowanie lokalnej polityki
społecznej jest ściśle powiązany z rodzajem działao jakie dana
jednostka realizuje. Podmioty biorące udział w badaniu miały za
zadanie zadeklarowanie na ile ich instytucja bierze czynny udział
w zadaniach powiązanych właśnie z tym obszarem. Z analizy
odpowiedzi respondentów wynika, iż 84% z nich uznało, iż realizują
Jakie jest poczucie
zadania na rzecz regionalnej polityki społecznej. Dokonując analizy
wpływu LPPS na kształt
tego zagadnienia ze względu na rodzaj podmiotów w 100%
regionalnej polityki
pozytywnie na to pytanie odpowiedziały takie jednostki jak KIS, ZAZ,
społecznej?
WTZ, SS, OPS. Pozostałe jednostki takie jak: OHP, kluby pracy, izby,
spółdzielnie w 87% zgodziły się z takim stwierdzeniem. Pozytywnie
w tym względzie wypowiedziało się ponadto: 80% PCPR, 74% NGO, 70% DPS i 67% CIS.
W jaki sposób LPPS są
angażowane w
kreowanie lokalnej
polityki?

Wykres 10. Odpowiedź pozytywna na pytanie: „Czy Pana/Pani jednostka jest zaangażowana w działania mające na celu
realizację zadao na rzecz regionalnej polityki społecznej?”

KIS
ZAZ
WTZ
SS
OPS
pozostałe jednostki
PCPR
NGO
DPS
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100%
100%
100%
100%
100%
87%
80%
74%
70%
67%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Na pytanie odnośnie tego w jaki sposób dana jednostka angażuje się w realizację regionalnej polityki
społecznej otrzymano następujące wyjaśnienia:
KIS
ZAZ

WTZ

SS

OPS

-

prowadzenie wizyt studyjnych, udział w szkoleniach;
udział w komisji polityki społecznej.
aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych;
organizacja imprez integracyjnych, konferencji;
poprzez realizację zamówieo samorządu na poligrafię, współorganizację wydarzeo,
promocję turystyki, druk materiałów związanych z regionalną polityką społeczną.
rehabilitacja zawodowa i społeczna;
realizowanie zadao zleconych jednostce w ramach podstawowej działalności;
integracja społeczna osób chorych psychicznie, poprzez sztuki teatralne i pracę twórczą.
organizacja miejsca pracy;
uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach związanych z polityką społeczną;
aktywizacja osób korzystających z pomocy społecznej.
realizacja założeo polityki społecznej, programy wychodzenia z bezdomności itp.,
realizacja strategii;
udzielanie pomocy społecznej, udział w konkursach, realizacja projektów z zakresu
pomocy społecznej;
tworzenie spółdzielni socjalnej, klubu integracji społecznej, projekty systemowe;
udział w warsztatach, opracowywanie kwestionariuszy na potrzeby pracowników
socjalnych;
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PCPR -

NGO

-

DPS

CIS

-

współtworzenie strategii, programów wojewódzkich;
uczestnictwo w szkoleniach ROPS, doskonalenie zawodowe, uczestnictwo w naradach
i konferencjach, konsultacje strategii;
działania na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej.
uczestnictwo w Forum PCPR i MOPR;
koordynacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
powiatowego programu ochrony zdrowia psychicznego, koordynacja projektu „senior
z inicjatywą”, uniwersytet III wieku, koordynacja strategii rozwiązywania problemów
społecznych;
projekty realizowane przez ROPS;
realizowanie programów/projektów unijnych;
realizacja zadao dotyczących polityki społecznej.
działania w zakresie integracji społecznej i kulturowej;
działalnośd w Wielkopolskiej Radzie Pożytku Publicznego;
współpraca z gminą w organizacji życia kulturalnego;
aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych;
integracja i aktywizacja osób powyżej 50 roku życia;
udział w komisji dialogu obywatelskiego;
praca z osobami niepełnosprawnymi, prowadzenie rehabilitacji;
członkostwo w konwencie KIS/CIS, prace przy wielkopolskim programie rozwoju ekonomii
społecznej;
działania na rzecz integracji osób chorych psychicznie, ułatwienie im funkcjonowania
w społeczeostwie;
opracowanie wielkopolskiego modelu pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie, oraz
opracowanie wielkopolskiego modelu wspierania ofiar przemocy w rodzinie;
pomoc żywieniowa osobom w trudnej sytuacji materialnej.
ścisła współpraca z MOPR, organizacja wyjazdów i adopcji, turnusów rehabilitacyjnych;
uczestnictwo w konferencjach i działaniach dotyczących zmian w prawie na rzecz polityki
społecznej;
działalnośd opiekuocza;
działania na rzecz integracji społecznej;
opieka i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych;
polityka prozdrowotna, profilaktyka dla seniorów, osób po 50 roku życia.
profilaktyka zdrowotna;
wspieranie osób z problemem niepełnosprawności.

Jak już wspomniano w pierwszych rozdziałach niniejszego raportu polityka społeczna to obszar,
w ramach, którego powołane ku temu instytucje publiczne (w tym także instytucje samorządowe)
oraz organizacje pozarządowe realizują określone działania na rzecz zaspokajania potrzeb
i rozwiązywania problemów społecznych64. Przyjmując takie założenie każdy lokalny podmiot polityki
społecznej poprzez swoją działalnośd jest zaangażowany w kreowanie lokalnej polityki społecznej.
Sposób w jaki to się odbywa jest ściśle uzależniony od zadao, jakie realizuje dana jednostka.
Z przytoczonych przez respondentów badania ilościowego informacji, wynika, iż głównie ich
zaangażowanie polega na integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Ponadto, biorą oni udział w opracowywaniu dokumentów wyznaczających cele polityki
społecznej w regionie, uczestniczą w szkoleniach/ kursach zawodowych.
Warte zauważenia są deklaracje uczestników badania odnośnie uczestnictwa w konsultacjach
dokumentów dotyczących polityki społecznej w regionie, działalności w Wielkopolskiej Radzie
Pożytku Publicznego, czy zaangażowanie we współtworzenie Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii
64

Patrz: Metodologia
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Społecznej. Powyższe deklaracje dają pozytywny obraz LPPS w kontekście angażowania się
w tworzenie regionalnej polityki. Nie jest to tylko wypełnianie codziennych zobowiązao, ale tego typu
zaangażowanie przekłada się na realne działania w regionie. Zwłaszcza w kontekście tworzenia
nowych dokumentów, aktualizacji obowiązujących zapisów, szczególnie istotne jest, aby osoby
działające, na co dzieo w sferze polityki społecznej dzieliły się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ich
uwagi, wnioski z realizacji działao, mogą pomóc w lepszym dopasowaniu oferowanego przez
Samorząd WW wsparcia.
Respondenci badania jakościowego nie potrafili w pełni określid na ile są angażowani w kreowanie
lokalnej polityki. W wielu przypadkach brakowało im świadomości tego, co oznacza „kreowanie”.
Najprostszą formą zrozumienia tego zagadnienia było omówienie sposobu realizowania przez nich
zadao na rzecz pomocy społecznej. Dla większości osób, właśnie taka realizacja działao statutowych
lub też działao okazyjnych, świadczy o ich zaangażowaniu w kreowanie polityki. Nie wyrażano chęci
uczestnictwa w planowaniu przyszłych działao, większośd osób nie zdawała sobie sprawy z istnienia
konkretnych dokumentów strategicznych lub nie znała ich zapisów.
Podsumowanie:
Należy zwrócid szczególną uwagę na kilka istotnych elementów dotyczących zarówno typów instytucji
tworzących wielkopolskie LPPS, jak również ich komunikację z poszczególnymi agendami samorządu
województwa. Przede wszystkim istotny jest podział LPPS na podmioty sfery publicznej
i niepublicznej, co w dużym zakresie warunkuje możliwe formy komunikacji pomiędzy nimi
a samorządem. W grupie podmiotów publicznych znajdują się przede wszystkim jednostki
organizacyjne pomocy społecznej oraz instytucje rynku pracy, natomiast organizacje pozarządowe
działające w obszarze polityki społecznej i podmioty ekonomii społecznej stanowią grupę instytucji
niepublicznych. Z punktu widzenia komunikacji na linii samorząd - LPPS ma to znaczenie w tym
zakresie, że kontakt pomiędzy jednostkami publicznymi, jest w naturalny sposób bardziej
sformalizowany niż kontakt sfery publicznej ze sferą niepubliczną, która w większym stopniu otwarta
jest na inne (mniej sformalizowane) kanały komunikacji. Pozytywna ocena współpracy samorządu
z LPPS jest, w świetle wyników niniejszego badania, głównie wynikiem dotychczas zrealizowanych
przedsięwzięd. Warto jednak zwrócid uwagę, iż powinna byd ona bardziej systematyczna. Liczą na to
zwłaszcza organizacje pozarządowe, które wyrażały chęd częstszych kontaktów i większego
uczestnictwa w realizacji zadao samorządu. Jeżeli chodzi o formy kontaktu, to wciąż najbardziej
cenione są tradycyjne sposoby komunikacji (kontakt osobisty lub telefoniczny). Elektroniczne formy
komunikacji nie zdobyły jeszcze takiego uznania w oczach badanych podmiotów, jednak widzą one
koniecznośd rozwijania tej formy komunikacji. Częstotliwośd kontaktów pomiędzy poszczególnymi
instytucjami i osobami jest zazwyczaj dosyd wysoka i wynika głównie z bieżących potrzeb związanych
z codzienną działalnością danej jednostki lub organizacji wspólnych przedsięwzięd. W zakresie
dostępności informacji ze strony samorządu nie zidentyfikowano istotnych barier, głównie dzięki
powszechnemu już dostępowi do Internetu. Korzysta z niej zarówno samorząd jak i LPPS, głównie
poprzez publikację informacji na swoich stronach www. Zdecydowanie pozytywnie wpływa to na
transparentnośd działao samorządu, gdyż umieszczenie informacji na stronie internetowej jest
aktualnie najlepszym sposobem upublicznienia informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom.
Skutkiem tego nie natrafiono na bariery w znacznym stopniu ograniczające dostęp do informacji,
które związane byłyby z odległością od głównych centrów miejskich województwa. Świadomośd LPPS
w zakresie zasad i wytycznych warunkujących wzajemną współpracę jest wysoka, jednak dotyczy
w największym stopniu dokumentów szczebla krajowego, w mniejszym zaś dokumentów
regulujących współpracę na poziomie regionu. Stopieo w jakim LPPS są zaangażowane w kreowanie
lokalnej polityki społecznej jest ściśle uzależniony od zadao, jakie realizuje dana jednostka. Głównie
zaangażowanie polega na integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w mniejszym stopniu podmioty te biorą udział w opracowywaniu dokumentów
wyznaczających cele polityki społecznej w regionie.
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3.1.2. Wsparcie merytoryczne udzielane LPPS przez samorząd
Formy współpracy, które występują pomiędzy samorządem
a podmiotami polityki społecznej zależą w głównej mierze od statusu
i formy prawnej danej jednostki. Rozróżnid tu należy przede
wszystkim dwie kategorie podmiotów: jednostki sektora finansów
publicznych oraz jednostki z poza sektora finansów publicznych (czyli
z tzw. trzeciego sektora). W przypadku jednostek sektora finansów
Jakie mechanizmy
publicznych (OPS, PCPR, PUP, Zakłady Opieki Zdrowotnej itp.) zasady
wsparcia LPPS
współpracy definiują odpowiednie ustawy sektorowe, a dotyczy ona
oferowane są przez
przede wszystkim finansowania statutowych (określonych ustawowo)
Samorząd?
działao danego podmiotu. Z punktu widzenia celów niniejszego
badania najbardziej istotna jest współpraca samorządu z pozostałymi
aktorami polityki społecznej niebędącymi jednostkami sektora finansów publicznych.
Jakie formy współpracy
występują pomiędzy
Samorządem WW
a LPPS?

Aktem prawnym regulującym współpracę między samorządem a trzecim sektorem jest Ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Współpraca powinna byd
realizowana z zachowaniem następujących zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
Formy tej współpracy to:
1. zlecanie organizacjom realizacji zadao publicznych poprzez powierzanie (całkowite sfinansowanie
przez jednostki samorządu terytorialnego zadania realizowanego przez NGO) lub wspieranie
(wiąże się z dofinansowaniem wykonania zadania i wymogiem posiadania wkładu własnego przez
organizację pozarządową);
2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków;
3. konsultowanie projektów aktów normatywnych;
4. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów
administracji publicznej.
Współpraca finansowa w postaci wspierania bądź powierzania realizacji zadao publicznych
organizacjom pozarządowym odbywa się zwykle po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Do konkursu mogą przystąpid nie tylko wszystkie podmioty prowadzące działalnośd pożytku
publicznego tj. organizacje pozarządowe i organizacje kościelne, ale także instytucje podległe
organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Istnieje też współpraca pozafinansowa,
w dosłownym rozumieniu jest to każdy rodzaj współpracy, który nie jest związany z przekazywaniem
środków pieniężnych, czyli np. użyczanie lokalu, sprzętu bądź wsparcie merytoryczne.
Bardzo ważną zasadą współpracy między organizacjami pozarządowymi a samorządami jest
informowanie. Przedmiotem takiego informowania mogą byd np. kwestie związane z ogłaszaniem
konkursów i wyników konkursów, aktualnymi szkoleniami i spotkaniami, bieżąca działalnośd
organizacji itp. Zróżnicowane są także narzędzia wzajemnego informowania się, są to: tablice
informacyjne, prasa lokalna, aktualna strona internetowa, Biuletyn Informacji Publicznej.
Następną ważną formę współpracy organizacji pozarządowych z samorządami stanowią konsultacje.
Podlegają im projekty ustaw i rozporządzeo w Ministerstwach, jak również akty prawa lokalnego.
Ideą konsultacji jest udział organizacji pozarządowych w procesie planowania, podejmowania decyzji
i ich realizacji. Podstawowym aktem prawa lokalnego, który powinien zostad przygotowany
we współpracy z organizacjami pozarządowymi, jest roczny program współpracy, który funkcjonuje
w województwie wielkopolskim.
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Dobrą formą współpracy pozostaje także tworzenie wspólnych zespołów. Są to zespoły doradcze
i inicjatywne, składające się z przedstawicieli sektora pozarządowego i administracji publicznej.
Stanowią one bardziej usystematyzowany i zinstytucjonalizowany sposób współpracy
międzysektorowej. Szczególnym typem takiego podmiotu jest Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Do zadao Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy, udzielanie
pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami pożytku publicznego, zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych
kontrolach i ich skutkach.
Formy współpracy
Możliwe formy współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego reguluje ustawa o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, która wyróżnia dwie podstawowe formy:
Finansowe – zakup usług (zgodnie z prawem zamówieo publicznych) oraz zlecanie zadao publicznych,
możliwe w 2 formach:
- wspierania realizacji zadania publicznego wraz z dotacją na dofinansowanie – oznacza
to częściowe dofinansowanie przez samorząd realizacji zadania. Poziom środków przeznaczonych
na tą formę utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie względem pozostałych samorządów
województw. Na uwagę zasługuje także fakt, że w otwartych konkursach ofert
przeprowadzanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego nie ma określonego
minimalnego wkładu własnego,
- powierzania realizacji w zadania publicznego wraz z dotacją na finansowanie – oznacza
to udzielenie dotacji na pokrycie 100% kosztów realizacji zadania.
Niefinansowe – wszelkie działania prowadzone wspólnie z organizacjami pozarządowymi lub na ich
rzecz:
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,
- konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
Ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji,
- konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadao publicznych,
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli
organizacji i przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
- umowy partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.
Szczególną formą współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi jest współpraca w ramach Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
której celem jest tworzenie oraz monitoring standardów współpracy administracji publicznej
z organizacjami i podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego w Województwie
Wielkopolskim. Do zadao Rady należy między innymi wyrażanie opinii o projektach uchwał i aktów
prawa miejscowego dotyczących sfery zadao publicznych, udzielanie pomocy i wyrażanie opinii
w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, jak
również wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadao publicznych, w tym zlecania tych zadao
do realizacji przez organizacje pozarządowe, a także w sprawach rekomendowanych standardów
realizacji zadao publicznych. W jej kompetencjach leży również wyrażanie opinii o projekcie strategii
rozwoju województwa.
Ideą towarzyszącą tworzeniu programów współpracy samorządów terytorialnych z organizacjami
pozarządowymi jest włączanie obywateli w kreowanie życia publicznego wspólnot lokalnych
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i regionalnych, a w efekcie i całego kraju. Z punktu widzenia władz publicznych aktywnośd
obywatelska jest bardzo pożądaną wartością, bowiem prowadzi do bardziej efektywnej realizacji
zadao publicznych oraz przyczynia się do brania przez obywateli współodpowiedzialności
za zarządzanie swoim otoczeniem. Najistotniejszym narzędziem wprowadzania w życie tej idei
pozostaje zlecanie zadao publicznych zorganizowanym grupom obywateli, co jest bardziej efektywne
i taosze niż ich realizacja przez własne struktury. Dzieje się tak ze względu na fakt, iż podmioty
społeczne specjalizują się często w podlegającej zleceniu działalności, mają strukturę organizacyjną
dostosowaną do realizacji zadao z tego zakresu oraz dysponują własnymi ekspertami w danych
dziedzinach. Przede wszystkim jednak w ich pracach biorą udział zaangażowani w daną działalnośd
obywatele, którzy dysponując także odpowiednią wiedzą i umiejętnościami przyczyniają się
do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych. W efekcie, włączenie organizacji
pozarządowych do wykonywania zadao publicznych, pozwala wykorzystad potencjał społeczności
lokalnej i częściowo obniżyd ich koszty. Jednocześnie wspólne wykonywanie zadao własnych
samorządu wspomaga rozwój całego sektora prowadzącego działalnośd pożytku publicznego,
co w konsekwencji zwiększa ofertę świadczonych usług oraz lepsze ich dostosowanie do potrzeb
mieszkaoców województwa65.
Szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego Samorządu Województwa
Wielkopolskiego określa Uchwała Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
5 lipca 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje przeprowadza się
w celu poznania stanowisk tych podmiotów w konsultowanej sprawie - a w szczególności opinii,
uwag i wniosków. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Podstawą do przeprowadzenia konsultacji jest odpowiednia uchwała Zarządu Województwa
Wielkopolskiego o przeprowadzeniu konsultacji projektu aktu prawa miejscowego, która powinna
określad: przedmiot konsultacji; termin konsultacji; formy konsultacji; sposób publikacji informacji
o przeprowadzeniu konsultacji; inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.
Informację o przeprowadzaniu konsultacji umieszcza się w szczególności na stronach internetowych
województwa; na portalach internetowych organizacji pozarządowych i w innych mediach, o ile
wymaga tego forma konsultacji. Termin prowadzenia konsultacji trwa, co najmniej 7 dni i rozpoczyna
się w terminie określonym w uchwale. Po zakooczeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka
organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego sporządza zestawienie
wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty wymienione w § 1 uchwały i przedkłada
je do rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, wraz z uzasadnioną przez
departament merytoryczny propozycją ustosunkowania się do zgłoszonych stanowisk. Zarząd
Województwa Wielkopolskiego rozpatruje stanowiska zgłoszone podczas konsultacji i uwzględnia je
w projekcie aktu prawa miejscowego albo nie uwzględnia, a następnie kieruje przyjęty projekt aktu
prawa miejscowego na posiedzenie właściwej Komisji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, wraz
z uzasadnieniem swoich działao.
Konsultacje mogą byd prowadzone, w co najmniej jednej z podanych form:
- konsultacje pisemne;
- konferencje;
- spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
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Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2011”
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-

przyjmowanie uwag za pośrednictwem strony internetowej województwa lub portalu
„Wielkopolskie wici”;
przyjmowanie uwag w siedzibie urzędu;
powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego;
korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii;
powierzenie przeprowadzenia konsultacji za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu.

Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach,
zwłaszcza uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.
Formy współpracy zawarte w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Współpraca z organizacjami pozarządowymi realizowana powinna byd na zasadach pomocniczości
przy poszanowaniu suwerenności stron, zgodnie z zasadą partnerstwa, kierując się zasadą
efektywności, uczciwej konkurencji, mając na względzie zasadę jawności. Możliwe formy współpracy
wskazane w Programie to:
- zlecanie zadao publicznych i udzielanie dotacji na te zadania, zarówno w trybie otwartych
konkursów ofert jak i w trybie tzw. "małych grantów” (art.19 a Ustawy),
- uczestniczenie organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i definiowaniu problemów
społecznych w Województwie Wielkopolskim,
- wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków,
- prowadzenie serwisu informacyjnego dla organizacji pozarządowych na odrębnej stronie
internetowej www.wielkopolskiewici.pl,
- prowadzenie elektronicznej bazy adresowej organizacji pozarządowych działających na terenie
województwa wielkopolskiego,
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, w ramach którego
prowadzone jest stałe doradztwo prawne, finansowe i statutowe z zakresu funkcjonowania
organizacji pozarządowych,
- doradztwo i współpraca przy pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych
z innych źródeł krajowych i zagranicznych, w tym udzielanie informacji na temat możliwości
pozyskiwania funduszy europejskich,
- promowanie działalności organizacji pozarządowych,
- konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji,
- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
- współorganizowanie konferencji, seminariów, spotkao merytorycznych i okolicznościowych,
koncertów i innych przedsięwzięd o charakterze wojewódzkim,
- szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych,
- przygotowywanie projektów badawczych dotyczących organizacji pozarządowych w tym również
w partnerstwie publiczno–prywatnym w celu polepszenia jakości współpracy,
- pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, w tym wspieranie tworzenia partnerstw,
- obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub uczestnictwo
w komitetach honorowych i organizacyjnych inicjatyw realizowanych przez organizacje
pozarządowe,
- wydawanie pozwoleo na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie całego województwa
lub jego części obejmującej więcej niż jeden powiat oraz analizowanie informacji dotyczących
wyników zbiórek,
- zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie oraz w ramach partnerstwa publicznoprywatnego,
- zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej,
- współpracę z wolontariatem.
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Z badania ilościowego wynika, iż w przypadku 70% LPPS biorących
udział w ankiecie wsparcie samorządu polegało na wymianie
informacji. Ponad połowa LPPS zadeklarowała, iż podejmowali oni
wspólne inicjatywy z SWW. Na udział w różnego rodzaju radach
i wsparcie pozafinansowe wskazało 49% badanych. Udział w konkursie
dotacyjnym wzięło 45% badanych, w konsultacjach społecznych aktów
prawnych - 42 % LPPS, patronat ze strony samorządu otrzymało
38% respondentów, partnerem JST w projektach UE było 37% badanych, 35% LPPS korzystało
z pomieszczeo oferowanych przez samorząd oraz otrzymało inne wsparcie finansowe. Udział
w przetargu organizowanym przez samorząd wzięło 17% respondentów.
Jak oceniane jest
wsparcie udzielane
przez samorząd? Jaka
jest jego efektywnośd?

Wykres 11. Wsparcie udzielone LPPS przez samorząd.
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Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Dokonując oceny oferowanego LPPS wsparcia przez Samorząd WW, zapytano respondentów badania
ilościowego czy wsparcie oferowane przez JST odpowiada na potrzeby danej jednostki - przy
założeniu, że realizacji tych potrzeb leży w kompetencjach JST. Możliwe było dokonanie oceny
na skali od 1 do 5 (przy czym 1 oznacza zdecydowanie niewystarczające wsparcie, a 5 zdecydowanie
wystarczające wsparcie). Średnia ocena wyniosła 3,38. Oznacza to, iż oferowane wsparcie jest raczej
wystarczające, z pewnością istnieją elementy, które można byłoby poprawid.
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Wykres 12. Ocena oferowanego przez JST wsparcia dla LPPS.
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Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Z przeprowadzonych badao jakościowych wynika, iż w głównej mierze ocena wsparcia udzielanego
LPPS jest dobrze oceniana. Trudno w wielu przypadkach jednoznacznie określid jej efektywnośd, gdyż
w każdym z obszarów wsparcia, będzie oznaczało to co innego. Wśród badanych osób najczęściej
negatywnie oceniane było wsparcie finansowe. Pomimo tego, iż wiele jednostek otrzymywało
wsparcie finansowe z budżetu samorządu, w ich ocenie środki te nie były wystarczające na realizację
wszystkich zaplanowanych działao. W konsekwencji oznaczało to rezygnację z części zaplanowanego
wsparcia albo zmniejszenie grupy odbiorców.
Z przeprowadzonych badao jakościowych wynika, że istnieje
gotowośd samorządu do pomocy w zakładaniu takich podmiotów
jak spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS. Jednocześnie należy
zauważyd, iż wiele z tych podmiotów już działa w województwie
i wiele z nich jest wspieranych przez lokalne samorządy. Należy
mied jednocześnie na uwadze fakt, iż nie tylko od samego
samorządu zależy to, czy tego typu podmioty powstaną.
Zaangażowanie oraz gotowośd do podejmowania wspólnych
działao musi istnied po obu stronach. Dobrym założeniem byłoby, gdyby samorząd pełnił rolę
doradcy, a sam podmiot polityki społecznej decydowałby o tym, w jaki sposób działad, bowiem
działalnośd tego typu instytucji nie może byd uzależniona od funkcjonowania samorządu.
Respondentów badania ilościowego poproszono o ocenę na skali, na ile ich zdaniem Samorząd WW
sprzyja/ pomaga w zakładaniu organizacji/ podmiotów/ jednostek związanych z polityka społeczną
(np. OWES, spółdzielnie socjalne, itp.). Wartośd przeciętnej oceny (mediana) wyniosła 4 (w skali
od 1 do 5), można zatem przyjąd, iż jest ona pozytywną oceną odnośnie tego, czy samorząd sprzyja
tworzeniu wybranych instytucji związanych z polityką społeczną. Wyniki te potwierdzają, więc zdanie
osób biorących udział w wywiadach grupowych.
Jaka jest odczuwana przez
LPPS gotowośd samorządu
do pomocy
w zakładaniu/zawiązywaniu
wybranych ciał związanych
z polityką społeczną?

Podsumowanie:
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie definiuje dwie formy współpracy
możliwe do stosowania przez samorząd – finansową i niefinansową. Zostały one również określone
w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, do których ponadto zaliczono m.in.
udzielanie dotacji, uczestniczenie w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych,
promowanie działalności organizacji, prowadzenie elektronicznej bazy adresowej organizacji
pozarządowych działających na terenie województwa. Kooperacja, która występuje między
samorządem WW a LPPS przybiera formę: zlecania organizacjom realizacji zadao publicznych poprzez
powierzanie lub wspieranie, informowania się o planowanych kierunkach działalności
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i współdziałania, konsultowania projektów aktów normatywnych, tworzenia wspólnych zespołów
doradczo-inicjatywnych. Realizację powyższych form współpracy w gminach i powiatach
potwierdzają uczestnicy badao terenowych. Do mechanizmów najczęściej udzielanego wsparcia LPPS
zaliczono: wymianę informacji, podejmowanie wspólnych inicjatyw, udział w różnego rodzaju radach
(gdzie dobrze oceniany jest przez LPPS udział w Radzie Działalności Pożytku Publicznego), udział
w konkursie dotacyjnym, czy konsultacje społeczne aktów prawnych, a także patronat samorządu,
partnerstwo w projektach unijnych, udostępnianie lokalu przez samorząd. Wyniki badania pokazują,
iż według LPPS wsparcie oferowane im przez samorząd jest wystarczające. Na 5-stopniowej skali
(gdzie 1 oznacza najniższą, a 5 najwyższą ocenę) niemalże połowa respondentów oceniła wsparcie
oferowane przez samorząd dobrze i bardzo dobrze. Jednak negatywnie ocenione zostało wsparcie
finansowe, gdyż dla większości podmiotów otrzymane środki nie były wystarczające na realizację
wszystkich zaplanowanych działao. W kontekście form współdziałania ważna jest pozytywna ocena
LPPS na temat gotowości samorządu do pomocy w zakładaniu podmiotów polityki społecznej.
Dobrym mechanizmem byłoby, gdyby w tej sytuacji samorząd pełnił rolę doradcy, a LPPS
decydowałby o tym, w jaki sposób funkcjonowad. Podsumowując, istotne jest, więc wspieranie
jakościowe kooperacji poprzez podjęcie działao doradczych wzmacniających obecnie funkcjonujące
formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
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3.1.3. LPPS a wybrane dokumenty określające ramy polityki społecznej
W badaniu założono, iż głównymi dokumentami mającymi wpływ
na ramy polityki społecznej są przede wszystkim: Strategia Polityki
Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku;
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (2007-2013 oraz 2014+);
Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Plany Działao dla komponentu
regionalnego Programu. Dlatego też poproszono uczestników badania
kwestionariuszowego, aby dokonali subiektywnej oceny stopnia znajomości m.in. tych dokumentów.
Najbardziej rozpoznawalnym dokumentem jest PO KL wraz z Planami Działao (średnia ocen wyniosła
3,13), druga w kolejności jest Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku
2020 (średnia ocen to 2,61), następnie wymieniano zapisy Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego (średnia ocen to 2,58). Najmniej znane są założenia nowego okresu programowania.
Na skali ocen przyjęto, iż ocena na poziomie 1 będzie oznaczał brak znajomości tych dokumentów,
natomiast ocena 5 oznacza pełną znajomośd dokumentów. Wyniki te pokazują, że LPPS posiadają
wiedzę na temat kluczowych dokumentów, jednakże nie można powiedzied, iż w ich opinii jest ona
wystarczająca (biorąc pod uwagę fakt, iż najlepiej oceniony dokument uzyskał ocenę nieco wyższą niż
3, co można zinterpretowad jako znajomośd pobieżną, uwzględniającą podstawowe założenia).
Jak postrzegany jest
wpływ LPPS na kształt
strategicznych
dokumentów?

Wykres 13. Ocena stopnia znajomości kluczowych dokumentów przez LPPS woj. wielkopolskiego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Plany
Działao dla komponentu regionalnego Programu

3,13

Strategia Polityki Społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku

2,61

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
(2007-2013 oraz 2014+)

2,58

Założenia nowego okresu programowania

2,25

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

W ramach badania ilościowego poproszono respondentów, o dokonanie oceny na skali od 1 do 5,
na ile badane podmioty mają wpływ (jako jednostka) na zapisy dokumentów strategicznych
w zakresie regionalnej polityki społecznej. Mediana z ocen wyniosła 2 natomiast średnia ocena
to 2,39. Wyniki te wskazują, na fakt, iż LPPS biorące udział w badaniu nie odczuwają w znacznym
stopniu swojego wpływu na kształt dokumentów strategicznych. Mając na uwadze fakt, iż wśród LPPS
zauważono niski stopieo znajomości kluczowych dokumentów w obszarze polityki społecznej, nie
dziwi również ich niska świadomośd wpływu na ich zapisy.
Z drugiej strony na podstawie analizy dokumentów można wnioskowad, iż jest wiele możliwości, aby
podmioty te mogły się angażowad w proces ich powstawania. Z przeprowadzonych badao
jakościowych, można wnioskowad, iż podmioty biorące udział w badaniu, nie do kooca ufały
zapewnieniom, iż ich uwagi do dokumentów strategicznych, zgłaszanych podczas konsultacji
społecznych, faktycznie są brane pod uwagę. Z drugiej strony przedstawiciele samorządu na poziomie
województwa deklarują, iż uwagi do ich dokumentów, które były zgłaszane w trakcie konsultacji
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zostały uwzględnione. Należy zatem pracowad nad tym, aby zwiększad świadomośd uczestnictwa
w kreowaniu dokumentów strategicznych wśród LPPS.
Przyglądając się dokumentom takim jak:
- Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku;
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (2007-2013);
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Plany Działao dla komponentu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki;
- Założenia nowego okresu programowania;
należy zauważyd, iż możliwości kształtowania strategicznych dokumentów istnieją na dwóch
poziomach. Pierwszy z nich dotyczy szerokiej partycypacji społecznej przy ustalaniu zawartości
samych dokumentów (udziału w grupach roboczych i zespołach zadaniowych opracowujących
dokument). Drugi z elementów związany jest z możliwością konsultacji społecznych już gotowych
dokumentów. Wydaje się jednak, iż udział w procesie przygotowania daje większe szanse na realny
wpływ na ostateczny kształt przygotowywanego materiału niż konsultacje społeczne.
W przypadku wszystkich wskazanych dokumentów strona społeczna była włączana w proces prac nad
ostatecznym kształtem dokumentów, jednak w przypadku Strategii Polityki Społecznej dla
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku stwierdzid można, iż zasada partnerstwa i partycypacji
została wdrożona na wszystkich etapach prac nad jej opracowaniem. Za samo przygotowanie
strategii odpowiedzialny był interdyscyplinarny zespół składający się z przedstawicieli różnych
środowisk związanych z polityką społeczną. Za koncepcję i opracowanie Strategii odpowiadał prof.
Zbigniew Woźniak z Zakładu Badao Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii
UAM. Ponadto, w pracach udział brał zespół sterujący Pracami nad Strategią, w którego skład weszli
przedstawiciele: Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
poszczególnych departamentów UMWW, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Stworzono
również Międzysektorowy Zespół Konsultacyjno - Wdrożeniowy, w którym znaleźli się
przedstawiciele z całego regionu województwa wielkopolskiego, z szeregu administracji paostwowej
jak również LPPS działających w obszarze polityki społecznej. Informacje na temat osób oraz instytucji
zaangażowanych w tworzenie Strategii znajdują się na kilku pierwszych stronach dokumentu.
Zapewniono, zatem możliwośd praktycznego uczestniczenia w tworzeniu polityki regionalnej
wszystkim zainteresowanym podmiotom. Taki stan rzeczy zasługuje na szczególną uwagę,
jednocześnie należy rekomendowad tego typu postępowanie. Proces tworzenia strategii jest zgodny
z obecnymi trendami w tworzeniu tego typu dokumentów. Ponadto, projekt dokumentu był szeroko
konsultowany (głównie za pośrednictwem strony internetowej), a informacje na temat konsultacji
pojawiały się na portalach branżowych dotyczących poszczególnych obszarów wsparcia. Tego typu
rozwiązanie miało jednak pewne słabości, gdyż tylko osoby, które są na co dzieo zainteresowane tego
typu przedsięwzięciami miały wiedzę na temat możliwości konsultowania Strategii. Nie docierano
do osób, które nie były do tej pory świadome takiej możliwości. Należałoby w przyszłości zadbad
o szersze upowszechnianie informacji na ich temat.
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 również poddano procesowi konsultacji
społecznych, które prowadzone były przez cały okres prac nad Programem. W grudniu 2004 roku
poinformowano listownie ponad 1200 partnerów społeczno-gospodarczych oraz potencjalnych
beneficjentów o rozpoczęciu prac z prośbą o ich wkład w ten proces. Równocześnie na stronie
internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego uruchomiono specjalny
serwis informacyjny poświęcony tej tematyce. W styczniu 2006 roku powstał kolejny instrument
dialogu z potencjalnymi beneficjentami. Na stronie internetowej uruchomiono własny, regionalny
System Ewidencji Projektów. W sierpniu 2006 r. odbyła się ostatnia runda konsultacji treści projektu
Programu. W pierwszej połowie tego miesiąca przeprowadzono cykl 6 spotkao subregionalnych
w największych miastach regionu z udziałem wszystkich najważniejszych środowisk.
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W wyniku dokonanego przeglądu realizacji Programu oraz podziału środków Krajowej Rezerwy
Wykonania i dostosowania technicznego Instytucja Zarządzająca WRPO zaproponowała dokonanie
odpowiednich zmian w Programie. Propozycję tą przedstawiono do konsultacji społecznych.
W odniesieniu do przyszłego okresu programowania funduszy europejskich na lata 2014 - 2020
WRPO konstruowany jest zespół ds. opracowania regionalnego programu operacyjnego dla
województwa wielkopolskiego na lata 2014 - 2020 (Zespół Wielkopolska 2014+). W jego skład weszli
przede wszystkim przedstawiciele UMWW, WUP w Poznaniu, ROPS w Poznaniu, oraz WFOŚiGW
w Poznaniu oraz wydziałów UMWW w zależności od omawianego obszaru. Ponadto, utworzono tzw.
Grupę Konsultacyjną Wielkopolska 2014+, do której zostali zaproszeni partnerzy społecznogospodarczy (np. organizacji pracodawców i pracowników, Sejmiku Gospodarczego WW, organizacji
pozarządowych, uczelni wyższych), przedstawiciele JST i strony rządowej. Utworzono internetowy
System Ewidencji Przedsięwzięd, gdzie potencjalni beneficjenci mogli zgłaszad swoje propozycje
projektów do realizacji.)
Ponadto, we wstępnym Programie określono także jakie formy partnerstwa zostaną wykorzystywane
w ramach realizacji działao zaplanowanych w Programie. Będą to m.in. współpraca z Komitetem
Monitorującym (w skład, którego wejdą m.in. partnerzy społeczno-gospodarczy). W ramach Komitetu
planuje się powoływanie odpowiednio do potrzeb grupy robocze. Planuje się również rozszerzenie
Grupy Współpracy Europejskiej o partnerów społeczno-gospodarczych. Nie dojdzie natomiast
do większych zmian, jeśli chodzi o kontakt z mieszkaocami województwa. Głównym narzędziem
komunikacji pozostanie strona internetowa, na której zamieszczane będą aktualne informacje
o stanie realizacji Programu.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Plany Działao dla komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki podlegają odmiennej procedurze konsultacji z uwagi na inny szczebel
wdrażania. Proces konsultacji społecznych programu realizowany był na poziomie krajowym poprzez
cykl konferencji i spotkao, przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ze środowiskami
samorządowymi i parterami społeczno-gospodarczymi we wszystkich województwach w okresie
od 6 lipca do kooca września 2006 r. W tym czasie odbyło się 25 konferencji regionalnych oraz
3 tematyczne i 4 przekrojowe, w których łącznie uczestniczyło blisko 3,5 tys. osób. Konferencje
regionalne współorganizowane były przez urzędy marszałkowskie, przy aktywnym udziale urzędów
wojewódzkich.
O wiele bardziej istotna jest kwestia dopasowania kształtu komponentu regionalnego programu
do potrzeb poszczególnych województw. Realizowane jest to poprzez coroczne uchwalanie
dokumentów planistycznych (Planów Działao) dla każdego województwa. Istotną rolę w procesie
zatwierdzania Planów działao mają konsultacje społeczne, które odbywają się w formie
elektronicznej. Równie istotna, z punktu widzenia udziału lokalnych partnerów, jest rola podkomitetu
monitorującego, który opiniuje dokument przed przesłaniem go do Instytucji Zarządzającej. W skład
podkomitetu monitorującego w Wielkopolsce wchodzi przedstawicieli strony społecznej.
Założenia nowego okresu programowania na poziomie regionalnym nie są jeszcze konsultowane
w zakresie konkretnych dokumentów programowych. Wynika to z faktu, iż prace na temat
podstawowych założeo kolejnego okresu programowania konsultowane są dopiero na poziomie
właściwych Ministerstw i Komisji Europejskiej. Jedynym obowiązującym dokumentem na poziomie
regionalnym, który poddany został procesowi konsultacji, jest zaktualizowana „Strategia Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”. Do udziału w konsultacjach dokumentu zaproszono
szerokie grono osób i instytucji, m.in. przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów
społecznych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz osoby
prywatne66.
66

Na podstawie: Raport z przebiegu konsultacji społecznych aktualizacji „Strategii rozwoju województwa
wielkopolskiego do 2020 roku wielkopolska 2020”. Poznao, 2 listopada 2012
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Podsumowanie:
Wyniki badania pokazały, że LPPS posiadają podstawową wiedzę na temat głównych dokumentów
mających wpływ na ramy polityki społecznej. Wiedza ta ma jednak charakter pobieżny, ograniczający
się jedynie do podstawowych założeo. Stosunkowo niskiemu stopniowi znajomości poszczególnych
dokumentów towarzyszy niska świadomośd możliwości partycypacji LPPS w procesie ich
powstawiania. W odczuciu respondentów nie posiadają oni znacznego wpływu na kształt
dokumentów strategicznych, pomimo faktu, iż istnieje wiele możliwości włączania się w proces ich
tworzenia. Możliwe jest to poprzez ustalanie zawartości samych dokumentów jak i możliwości
konsultowania programów/planów już istniejących. Analiza danych pokazuje, że strona społeczna
była włączana w pracę nad ostatecznym kształtem konkretnych programów. Podejmowano liczne
środki, które miały na celu zaproszenie do konsultacji możliwe szerokie grono osób i instytucji,
co jednak nie w każdym wypadku pozwoliło na dotarcie do osób, które do tej pory nie były
świadomie możliwości współpracy. Należałoby, zatem zadbad o szersze rozpowszechnienie takich
informacji w przyszłości (szczególnie w kontekście założeo nowego okresu programowania), których
znajomośd wśród LPPS wypadła szczególnie słabo.

3.1.4. Poczucie podmiotowości w relacjach LPPS - samorząd
Na pytanie w wywiadzie kwestionariuszowym odnośnie tego, czy dana
jednostka w ciągu ostatnich lat współpracowała z przedstawicielami
JST na poziomie województwa, powiatowym lub gminnym 80%
badanych stwierdziło, że tak. Jedynie 20% badanych jednostek
wypowiedziało się negatywnie. Co do długości trwania tych kontaktów,
to nieco ponad ¾ badanych uznało, iż współpraca ta trwa dłużej niż
5 lat, natomiast 21% badanych uznało, iż współpraca trwa od roku
do 5 lat. Jedynie 3% badanych uznało, że współpracują z JST od niespełna roku. Dane te są dośd
optymistyczne, wskazują na trwałośd nawiązanych kontaktów, dzięki czemu możliwe jest budowanie
coraz lepszego i sprawniejszego partnerstwa. Szczegółowe dane pokazuje poniższy wykres.
Jaki jest zakres
współpracy LPPS
z samorządem (co
obejmuje/czego nie
obejmuje)?

Wykres 14. Odpowiedź na pytanie: „Od jak dawna Pana/Pani jednostka współpracuje z JST szczebla wojewódzkiego,
powiatowego lub gminnego?”

3%

21%
krócej niż rok
od roku do 5 lat
powyżej 5 lat
76%

Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Uczestników badania kwestionariuszowego poproszono o wskazanie tych form współpracy, które
nawiązali oni z JST w ostatnim czasie. Rozkład odpowiedzi na to pytanie wskazuje, iż wśród PCPR
najczęściej podejmowano działania takie jak: partnerstwo z JST w projektach UE lub innych
przedsięwzięciach (100% badanych podmiotów współpracowało z JST w tym zakresie), również
wszystkie PCPR zadeklarowały, iż korzystały z pozafinansowego wsparcia ze strony JST dla działao
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podmiotu. Najrzadziej korzystano z takich form współpracy jak: udział w przetargu (20% wskazao)
oraz udostępnianie lokalu przez samorząd (30% wskazao). Wśród OPS najczęściej wymienianą formą
współpracy była wymiana informacji (67% wskazao) oraz udział w radach, komitetach, grupach
roboczych (60% wskazao). Najmniej osób wskazało na udział w przetargach (13%) oraz patronat
ze strony samorządu (7%). W przypadku DPS najczęściej wymienianymi formami współpracy była
wymiana informacji (70%) oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw (60%), najrzadziej natomiast
wskazywano na wspólny udział w przetargach (20%) oraz patronat ze strony samorządu (20%).
Organizacje pozarządowe najczęściej wskazywały, iż brały udział w konkursie dotacyjnym (66%) oraz
wymieniali informacje z JST (71%). Najrzadziej natomiast miały miejsce takie formy współpracy jak
partnerstwo z JST w projektach UE lub innych przedsięwzięciach i patronat ze strony samorządu
(po 20% wskazao) oraz udział w przetargu (14%). Pozostałe jednostki stanowiły tak mało liczną grupę,
iż nie można wskazad wśród nich na wyraźne tendencje.
Tabela 3. Podjęte formy współpracy.

PCPR
udział w konkursie
dotacyjnym, konkurs ofert
udział w przetargu
inne wsparcie finansowe
ze strony JST
konsultacje społeczne
aktów prawnych, strategii
i innych dokumentów
podejmowanie wspólnych
inicjatyw
partnerstwo z JST w
projektach UE lub innych
przedsięwzięciach
pozafinansowe wsparcie
ze strony JST dla działao
podmiotu
wymiana informacji
patronat ze strony
samorządu
udział w różnego rodzaju
radach, komitetach,
grupach robaczych
udostępnienie lokalu
przez samorząd

OPS

DPS

NGO

SS

WTZ ZAZ

50%

40%

30%

66% 67%

33%

20%

13%

20%

14% 67%

0%

70%

20%

40%

31%

0%

67%

60%

47%

30%

43% 67%

0%

70%

53%

60%

100%

47%

100%
70%

CIS

KIS

Inne

33% 33% 67%

13%

33% 33%

0%

13%

67% 33% 67%

20%

67%

0% 67%

33%

49% 67%

67% 100% 33% 67%

60%

0%

20% 67%

0% 100% 33% 67%

47%

53%
67%

50%
70%

43% 33%
71% 67%

33% 67% 67% 33%
67% 100% 67% 67%

40%
60%

50%

7%

20%

20% 33%

33% 100% 67% 33%

33%

60%

60%

30%

46% 33%

30%

53%

40%

26%

0%

0%

67% 67% 67%

53%

33%

67% 33% 33%

40%

Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.
*Kolorem fioletowym oznaczono najczęstsze wskazania wśród analizowanej kategorii LPPS, kolorem zielonym najrzadsze
wskazania wśród analizowanej kategorii LPPS. W pozostałych kategoriach nie zauważono większych zależności, dlatego nie
dokonano tam wyróżnienia.

Respondenci badania ilościowego mieli możliwośd wskazania okoliczności mających wpływ
na nawiązanie współpracy. Pytanie miało formę otwartą, w związku z tym odpowiedzi potraktowano
jakościowo i pogrupowano w podziale na rodzaj jednostki. Analizując powody, dla których
współpraca LPPS z samorządem została nawiązana, to w przypadku jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, było to przede wszystkim wykonywanie podobnych zadao, które wynikają
z zapisów różnych ustaw. Zdarzały się jednak takie sytuacje, iż nawiązywanie współpracy nie miało
wyłącznie charakteru formalnego. Wskazywano na inicjowanie partnerstw realizujących wspólne
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projekty, organizację działao profilaktycznych wspólnie z UMWW, wspólne akcje pomocowe dla osób
potrzebujących, wydarzenia okazjonalne (festyny, jarmarki, czy tworzenie spółdzielni socjalnych).
W przypadku podmiotów ekonomii społecznej nawiązanie współpracy było uwarunkowane
pojawieniem się możliwości dofinansowania ich działalności ze środków UE. Powstanie nowych
podmiotów często było inicjowane właśnie przez jednostki samorządowe lub w partnerstwie z nimi.
Jednakże współpraca ta ma głównie charakter finansowy, czasem doradczy, szkoleniowy. Kooperacja
większości organizacji pozarządowych z samorządem zaczęła się od wsparcia finansowego, głównie
poprzez wspólną realizację projektów. Pojawiały się również takie powody jak wspólna realizacja
działao statutowych jednostki, współpraca przy kontaktowaniu się z osobami potrzebującymi
wsparcia, korzystanie z bazy infrastrukturalnej, wymiana informacji.
Uczestnicy zogniskowanego wywiadu grupowego potwierdzają, że współpraca z jednostkami
samorządu województwa istnieje. Nie jest to jednak współpraca ciągła, stanowi ona raczej docelowe
wsparcie na konkretne działanie. Zazwyczaj są to określone środki finansowe na realizację
wydarzenia. Tylko jedna z organizacji obecnych na spotkaniach zadeklarowała, iż są co roku
ujmowani w budżecie gminy. Większośd organizacji brała udział w konkursach w ramach PO KL,
jednak po ich zakooczeniu nie kontynuowały współpracy. Ze strony samorządowej kooperacja ta ma
głównie charakter formalny. Żadna z osób obecnych na spotkaniu nie była w stanie wskazad
dokładnie osoby, która w urzędzie gminy lub w starostwie powiatowym odpowiada za kontakt z LPPS
(z wyłączeniem jednostek organizacyjnych pomocy społecznej). Formy współpracy jakie realizują
samorządy to przede wszystkim przekazywanie zadao do jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej. Ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej to z kolei głównie zlecanie zadao do LPPS. Ponadto, są to działania informacyjne,
szkoleniowe oraz realizacja konkursów dotacyjnych.
„Jeśli chodzi o różne formy współpracy to one funkcjonują, ale zlecanie zadao i połączenie
podmiotów typu samorząd województwa i organizacja pozarządowa, a tym samym przekazywanie
pieniędzy jest bardzo powszechne.” FGI, R1- przedstawiciele samorządu na poziomie województwa.
„Tutaj można powiedzied, że poprzez PO KL, przez europejski fundusz społeczny - samorząd
województwa oferuje bardzo duże wsparcie poprzez szkolenia, zarówno dla organizacji lokalnych
jak i dla pracowników organizacji pozarządowych.” FGI, R1- przedstawiciele samorządu na
poziomie województwa.
Wśród przedstawicieli LPPS, którzy brali udział w badaniu FGI, panowało przekonanie, iż wiele
samorządów oddelegowując zadania na ich jednostki, nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat
realizowanych przez te LPPS zadao. Bez znajomości specyfiki ich pracy trudno jest nawiązywad
efektywne partnerstwa. Według nich samorząd nie wykazuje też większego zainteresowania, tym jak
faktycznie te instytucje pracują i jakie mają problemy.
„Formalnie, administracyjne współpracujemy, na tym się współpraca kooczy.” FGI, R3 przedstawiciele samorządu lokalnego.
Należy jednak podkreślid, że nie można uogólniad pojawiających się w ramach badao pojedynczych
opinii. Wskazując na zakres współpracy, którą nie są objęte LPPS, należy zauważyd, iż natrafiają one
na trudności o charakterze świadomościowym w nawiązywaniu współpracy. Zarówno ze strony LPPS
jak i samorządu kooperacja ma głównie charakter formalny. Natomiast problemy, którym
przeciwdziałają LPPS, cechuje często charakter indywidualny, jednostkowy, odnoszący się do
konkretnej przestrzeni i problemu danej jednostki.
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Odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości praw, możliwości
i ograniczeo w nawiązywaniu współpracy LPPS z Samorządem udzielili
uczestnicy badania ankietowego. Respondenci oceniali na skali (ocena
od 1 do 5) takie obszary jak znajomośd: założeo prawnych nawiązywania
współpracy, możliwych form nawiązywania współpracy, ograniczeo
w nawiązywaniu współpracy. Najlepiej oceniona została znajomośd
możliwych form nawiązywania współpracy, średnia ocen wyniosła 3,68. Wiedza na temat ograniczeo
w nawiązywaniu współpracy uzyskała nieco niższą średnią ocen (3,53), najsłabiej znane przez LPPS
są założenia prawne nawiązywania współpracy (średnia ocen 3,47). Można stwierdzid, iż badane LPPS
w większości przypadków mają świadomośd tego, w jaki sposób można nawiązywad współpracę
z Samorządem WW oraz posiadają podstawową wiedzę w tym temacie. Należy rozwijad
te możliwości i podejmowad dalsze działania upowszechniające.
Jaka jest znajomośd
praw, możliwości
i ograniczeo przez
LPPS?

Wykres 15. Znajomośd obszarów w kontekście nawiązywania współpracy z JST różnego szczebla.

możliwe formy nawiązywania współpracy

3,68

ograniczenia w nawiązywaniu współpracy

3,52

założenia prawne nawiązywania współpracy
(znajomośd regulacji/rozporządzeo określających
charakter współpracy)

3,47
3,35

3,4

3,45

3,5

3,55

3,6

3,65

3,7

Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Podsumowanie:
Pozytywnym przejawem dokonywanej na potrzeby niniejszego badania diagnozy mechanizmów
współpracy LPPS z samorządem jest fakt, iż ponad ¾ badanych podmiotów deklaruje współpracę
z JST szczebla wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego, która trwa powyżej 5 lat. Deklarowana
trwałośd nawiązanych kontaktów sprzyja budowaniu coraz lepszego i sprawniejszego partnerstwa
wśród tych jednostek. Wśród wspólnie realizowanych przedsięwzięd, oprócz tych wynikających
z zapisów odpowiednich ustaw, często pojawiają się takie działania jak np. wymiana informacji,
korzystanie z bazy infrastrukturalnej JST, szkolenia, wspólne akcje pomocowe dla osób
potrzebujących, wydarzenia okazjonalne (festyny, jarmarki). Ponadto współpraca to również
uczestniczenie w projektach w ramach PO KL, czy korzystanie z innych programów krajowych
i małych dotacji samorządu na konkretne działanie. Jednym z ograniczeo dla rozwoju współpracy
i zaufania wobec partnerów, jest problem braku ciągłości realizowanych wspólnie inicjatyw.
Warte zaznaczenia jest, iż LPPS biorące udział w badaniu mają świadomośd tego, jakie mają
możliwości podejmowania współpracy i je wykorzystują. Jak wynika z badao dzieje się
to w ograniczonym stopniu, niemniej jednak nie można stwierdzid, iż przykłady dobrego partnerstwa
nie występują. Słabo oceniona została znajomośd regulacji prawnych określających charakter
współpracy. Nie jest to jednak większym problemem, gdyż obecnie wykorzystywane mechanizmy
współpracy ograniczają się do codziennych kontaktów w zakresie uzyskiwania informacji, czy też
korzystania ze szkoleo, a działania te nie są obciążone problemami formalnymi.
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3.2. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z LPPS
W ramach niniejszego rozdziału opisane zostały przede wszystkim najczęstsze obszary współpracy
LPPS z Samorządem oraz czynniki sukcesu w nawiązywaniu takiej współpracy. Ponadto dokonana
została diagnoza czynników wpływających na słabośd lub brak współpracy w danych obszarach.
Należy zaznaczyd, iż w kontekście niniejszych badao obszarami tymi są: pomoc społeczna, rynek
pracy, edukacja, ochrona zdrowia oraz aktywnośd obywatelska i integracja społeczna.
Przyglądając się zróżnicowaniu lokalnych podmiotów polityki
społecznej, trudno nie zauważyd, iż w głównej mierze działają one
w sferze pomocy społecznej – są to jednostki organizacyjne pomocy
społecznej (PCPR, OPS, DPS) oraz podmioty ekonomii społecznej
(spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS). W pozostałych obszarach
wskazanych do analizy w niniejszym badaniu, działają przede
wszystkim organizacje pozarządowe (odstępstwem jest rynek pracy,
w ramach którego należy wymienid takie instytucje jak Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe
Urzędy Pracy).
W ramach, jakich
obszarów najczęściej
nawiązywana jest
współpraca Samorządu
WW z LPPS?

W badaniu ilościowym zapytano respondentów o to, czy współpracują z samorządem województwa
wielkopolskiego. Analizując odpowiedzi pod kątem obszarów działalności LPPS wyniki prezentują się
one następująco: ponad 70% badanych LPPS działających w obszarze pomocy społecznej oraz
integracji społecznej deklaruje, iż w ostatnich latach współpracowali oni z przedstawicielami JST.
Nieco ponad 40% deklaracji współpracy wykazują LPPS działające w obszarze rynku pracy, 38% LPPS
działające w obszarze edukacji, 34% LPPS działające w obszarze aktywności obywatelskiej,
najmniejszą grupę stanowią LPPS działające w obszarze ochrony zdrowia.
Wykres 16. Deklaracja LPPS na temat współpracy z Samorządem WW w podziale na obszary funkcjonowania LPPS

pomoc społeczna

74%

integracja społeczna

73%

rynek pracy

41%

edukacja

38%

aktywnośc obywatelska
ochrona zdrowia

34%
24%

Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Wśród przedstawicieli samorządu na poziomie województwa pojawiały się deklaracje, iż współpraca
jest nawiązywana, przede wszystkim z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wspominano
również o kontakcie z organizacjami pozarządowymi. Obszary podejmowanych działao, zależą przede
wszystkim od specyfiki danej jednostki, współpraca nawiązywana jest zarówno przez UMWW, jak
i WUP, a także ROPS:
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„Współpracujemy głównie z organizacjami gospodarczymi, klastrami, które zrzeszają
przedsiębiorców czy z fundacjami… np. z takimi organizacjami jak Lewiatan, Targi Poznaoskie, jak
najbardziej”. FGI, R3 - przedstawiciele samorządu na poziomie województwa.
„Tak *współpracujemy+, zlecamy działania z zakresu rynku pracy organizacjom pozarządowym,
które wykonują zadania *przekazane+ przez WUP. Dziedzinę, którą wspieramy to aktywne
poszukiwanie pracy i doradztwo zawodowe”. FGI, R4 - przedstawiciele samorządu na poziomie
województwa.
„Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, zlecając zadania z zakresu pomocy społecznej.
Ponadto z podmiotami, które realizują lokalną politykę społeczną w samorządach gminnych
i powiatowych, z OPS, z PCPR, ośrodkami interwencji kryzysowej, ZAZ”. FGI, R1 - przedstawiciele
samorządu na poziomie województwa.
Na poziomie powiatowym oraz gminnym, najczęściej wskazywano, iż z lokalną władzą współpracują
takie podmioty jak OPS, PCPR oraz podmioty ekonomii społecznej. Konsekwencją, czego jest fakt, iż
współpraca ta najczęściej jest zauważalna w obszarze pomocy społecznej.
„…na terenie powiatu poznaoskiego mamy 6 warsztatów terapii zajęciowej, 192 uczestników, dwie
spółdzielnie socjalne. To inicjatywa samorządu powiatowego, mamy klub integracji społecznej.
Tutaj bym doceniła rolę organizacji pozarządowych w sferze organizacji społecznych. Oni chętnie
składają swoją ofertę odnośnie realizacji zadao pomocy społecznej”. FGI, R2 - przedstawiciele
samorządu na poziomie powiatu.
W spotkaniach na wywiadach grupowych uczestniczyli również przedstawiciele organizacji
pozarządowych w zakresie edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, ochrony zdrowia. Jak
wskazywali niektórzy z respondentów współpraca w ich obszarach również jest zauważalna.
„na pewno mamy kontakt z Urzędem Miasta *Poznao+ - Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, teraz
to się bardziej zacieśniło. Raczej jest to od akcji do akcji”. FGI, R1 - przedstawiciel organizacji
pozarządowych w obszarze ochrony zdrowia.
Jak pokazują przytoczone cytaty we wszystkich badanych obszarach deklarowano, iż współpraca
z samorządem jest nawiązywana. Zazwyczaj jednak wynikała ona z realizacji projektów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wiele przykładów podawano także w obszarze rynku pracy,
m.in. realizacja projektów, uczestnictwo w szkoleniach, korzystanie ze sprzętu wypożyczonego
od samorządu, wspólne inicjowanie imprez dla mieszkaoców. Podobne działania wskazywali
respondenci działający w obszarze pomocy społecznej. Mniej aktywności zauważalnych było w takich
obszarach jak edukacja, aktywnośd obywatelska, czy ochrona zdrowia. Jak powiedział jeden
z przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji:
„Bardzo nam zależy, aby współpraca z samorządem była bardzo bliska, bo to jest ważne. Dlatego
ostatnio wystąpiliśmy do Marszałka *…+ rozmowa się odbyła i zostawiliśmy ślad po sobie w postaci
pisma”. FGI, R1 - przedstawiciel organizacji pozarządowych w obszarze edukacji.
Zarówno w badaniach ilościowych jak i jakościowych pojawiają się opinie, iż współpraca najczęściej
nawiązywana jest w obszarze pomocy społecznej. Nie oznacza to jednakże, iż w pozostałych
obszarach takich jak edukacja, ochrona zdrowia, rynek pracy ona nie występuję, byd może jest mniej
widoczna.
Współpraca najczęściej nawiązywana jest w obszarze pomocy społecznej i integracji społecznej.
Zawiązywana jest zarówno na linii samorząd województwa i jednostki pomocy społecznej, jak

98

i pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Na intensywnośd tej współpracy wpływa w dużej
mierze realizacja projektów w ramach PO KL.
Respondentom badania ilościowego zadano pytanie otwarte
na temat tego, jakie stosowali działania mające na celu usprawnienie
współpracy ich podmiotu z samorządem. W efekcie, czego
otrzymano zbiór ponad 40 otwartych odpowiedzi na to pytanie.
Ponad połowa badanych wskazywała na takie czynniki jak: rozmowy
osobiste, konsultacje, inicjowanie spotkao, dyskusje, czy debaty,
kampanie społeczne, rozmowy telefoniczne i e-maile. Warto
wspomnied w tym miejscu o kilku ciekawych rozwiązaniach, które wydają się byd najbardziej
skuteczne w kontekście nawiązywania współpracy LPPS z samorządami. Opinie te nie były
zróżnicowane pod względem obszaru działalności danej jednostki. Nie można, zatem wskazad,
konkretnych rozwiązao dla danego obszaru działalności LPPS, gdyż są one uniwersalne dla każdego.
Wymieniano takie rozwiązania jak np.:
- udział w programie mającym rozwijad dialog pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi;
- realizacja projektu mającego na celu zwiększenie wiedzy „urzędników” na temat ekonomii
społecznej;
- zaproszenie do członkostwa w stowarzyszeniu burmistrza, sekretarza gminy, przewodniczącego
rady gminy;
- wyjaśnianie decydentom zasad działalności danej instytucji oraz zapraszanie do siebie
na rozmowy;
- prowadzenie szkoleo dla samorządu;
- proponowanie wspólnych inicjatyw i współdziałanie;
- aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez JST, aby mied wpływ na ich
plany/działania/decyzje67.
Jakie są czynniki sukcesu
w nawiązywaniu
współpracy w
odniesieniu do obszarów
działalności LPPS?

Z analizy wypowiedzi respondentów badao jakościowych wynikało, iż w głównej mierze sukces
w realizacji wspólnych działao nie jest uzależniony obszarem działalności. Fakt, iż w zakresie pomocy
społecznej działa wiele instytucji publicznych, ma niewątpliwy wpływ na to, iż w tym obszarze
wspólne inicjatywy będą podejmowane znacznie częściej. Jeden z respondentów badania FGI
wskazuje na to, aby:
„uświadamiad burmistrzów, wójtów o pomocy społecznej. Często nie mają *oni+ wiedzy na temat
*pomocy społecznej+ i jest podejście, jakie jest. Ta świadomośd radnych, dla władz, jeżeli jest,
to nam się dużo łatwiej pracuje”. FGI, R2 - przedstawiciel samorządu na poziomie gminy.
Wśród uczestników badania FGI w zakresie rynku pracy wskazywano na takie działania usprawniające
współpracę jak np. organizacja Forum Organizacji Pozarządowych:
„przybyły 72 organizacje pozarządowe, starostwo dało salę. Może należałoby to kontynuowad”.
FGI, R2 - przedstawiciel organizacji pozarządowych z obszaru rynku pracy.
Czynniki sukcesu zależą przede wszystkim od zaangażowania władz lokalnych jak również samych
LPPS. Organizacje, które aktywnie włączają się w działania realizowane przez Samorząd WW
są znacznie częściej zauważane przez administrację. Niewątpliwie wpływ na nawiązywanie
kontaktów, ma czynny udział w konferencjach, seminariach, zarówno jako słuchacze, jak i prelegenci.
Dodatkowo aktywny udział w różnego rodzaju grupach, zespołach, pracujących nad
opracowywaniem dokumentów, strategii, programów w obszarze działalności danej jednostki
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Szczegółowy wykaz udzielonych odpowiedzi znajduje się w aneksie do niniejszego badania (podrozdział 4).
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wpływa na to, iż takim podmiotom, łatwiej jest się „przebid”. Bez względu na obszar działalności,
wszyscy badani, jak już wcześniej wspomniano, wskazują na systematycznośd podejmowanych
działao. Pokazywanie się na forum, czy to regionu czy kraju, ze swoimi działaniami, powoduje, że
podmioty te są zauważane i zaczynają budowad swoją markę.
Warunkiem brzegowym dla nawiązywania współpracy jest otwartośd zarówno ze strony LPPS jak
i samorządu. Osoby biorące udział w badaniu wskazywały na pewne uniwersalne mechanizmy
budowania relacji partnerskich i komunikacji z samorządem, które w żaden sposób nie są zależne ani
specyficzne dla danego obszaru działania poszczególnych LPPS. Ważnym czynnikiem ułatwiającym
nawiązanie współpracy, wskazywanym przez uczestników badania jest aktywnośd lokalnych
podmiotów.
Podobnie jak w przypadku wcześniejszych odpowiedzi na pytania
badawcze w ramach niniejszego podrozdziału, respondenci badao
ilościowych oraz jakościowych nie wskazywali na specyficzne dla ich
obszaru bariery w nawiązywaniu współpracy. Główne powody
słabości w nawiązywaniu współpracy upatrywane są przez badane
LPPS w braku zainteresowania samorządów ich działalnością. O ile
w przypadku podmiotów działających w obszarze pomocy
społecznej, współpraca jest łatwiejsza, w związku z wykonywaniem podobnych zadao, zlecaniem im
do realizacji zadao samorządu, o tyle organizacje zajmujące się edukacją, ochroną zdrowia,
aktywnością obywatelską, stanowią swego rodzaju dodatek do działao realizowanych przez
samorząd. Działania, którymi adresatami mogłyby byd jednostki z tych obszarów zazwyczaj
realizowane są na poziomie województwa, a w opinii badanych na takim szczeblu znacznie trudniej
jest nawiązad konkretną współpracę w zakresie realizacji wspólnych zdao, gdyż często działania przez
nich realizowane nie mają dużego zasięgu. Co znowu stanowi barierę w realizacji, gdyż na poziomie
województwa, realizuje się działania o szerszym zakresie68.
Dlaczego w ramach
niektórych obszarów
współpraca nie jest
zawiązywana lub jest ona
bardzo słaba?

Zakres podejmowanej współpracy różni się przede wszystkim
w przypadku podmiotów działających w zakresie pomocy społecznej,
gdyż tutaj w większości działają podmioty, które są jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej. W tych przypadkach,
współpraca jest niejako wymuszona odpowiednimi zapisami
w ustawach. Szczególnie dla takich jednostek jak OPS, PCPR, DPS czy
podmiotów ekonomii społecznej. Zakres tej w współpracy jest
bardzo szeroki, począwszy od realizacji zadao statutowych tych jednostek, przez szkolenia,
konferencje, po wspólne inicjatywy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W pozostałych obszarach udział w badaniu brały organizacje pozarządowe, których zakres
współpracy był bardzo wąski, gdyż ograniczał się przede wszystkim do realizacji projektów, czy
organizacji drobnych przedsięwzięd pod patronatem przedstawicieli samorządu. Zakres ten nie był
uwarunkowany obszarem działalności danego LPPS, a raczej rodzajem podmiotu, jaki dana jednostka
reprezentowała69.
Jaki jest zakres
podejmowanej
współpracy w podziale
na obszary działalności
LPPS?

Podsumowanie:
W kontekście niniejszego badania analizowanymi obszarami w zakresie współpracy samorządu z LPPS
były: pomoc społeczna, rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia oraz aktywnośd obywatelska
i integracja społeczna. Współpraca z samorządem ze strony LPPS jest nawiązywana i wynika
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Szczegółowo informacje na temat barier w nawiązywaniu współpracy przedstawiono w rozdziale 7.3
Poznanie barier utrudniających współpracę Samorządu WW z LPPS.
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100

to zarówno z deklaracji samorządu regionalnego jak i samych LPPS. Na poziomie regionu
nawiązywana jest głównie z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, rzadziej
z organizacjami pozarządowymi. Obszary podejmowanych działao, zależą przede wszystkim od
specyfiki danej jednostki, jest ona widoczna zarówno w kontaktach UMWW jak i WUP, a także ROPS.
Natomiast od strony LPPS intensywnośd współpracy z samorządem zależy od obszaru działania LPPS.
Ponad 70% badanych LPPS działających w obszarze pomocy społecznej oraz integracji społecznej
deklaruje, iż współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego. Nieco ponad 40% deklaracji
współpracy wykazują LPPS działające w obszarze rynku pracy, 38% LPPS działające w obszarze
edukacji, 34% LPPS działające w obszarze aktywności obywatelskiej, najmniejszą grupę stanowią LPPS
działające w obszarze ochrony zdrowia. Zarówno w badaniach ilościowych jak i jakościowych
pojawiają się opinie, iż współpraca najczęściej nawiązywana jest w obszarze pomocy społecznej. Nie
oznacza to jednakże, iż w pozostałych obszarach takich jak edukacja, ochrona zdrowia, rynek pracy
ona nie występuję - byd może jest mniej widoczna. Niestety zazwyczaj kontakt samorządu z LPPS
warunkowany jest głównie realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
i to niezależnie od wskazywanego obszaru współpracy. Główne powody słabości w nawiązywaniu
współpracy upatrywane są przez badane LPPS w braku zainteresowania samorządów ich
działalnością. Warunkiem brzegowym dla nawiązywania współpracy jest otwartośd zarówno
ze strony LPPS jak i samorządu. Sukces współpracy zależy też od zaangażowania władz lokalnych jak
również samych LPPS. Ponad połowa badanych wskazywała na takie czynniki usprawniające
współpracę ich podmiotu z samorządem jak: rozmowy osobiste, konsultacje, inicjowanie spotkao,
dyskusje, czy debaty, kampanie społeczne, rozmowy telefoniczne i e-maile. Warto podkreślid,
że organizacje pozarządowe, które aktywnie włączają się w działania realizowane przez Samorząd
WW są znacznie częściej zauważane przez administrację. Ułatwia im to nawiązywanie kontaktów.
Każdorazowo uczestnictwo w różnego rodzaju grupach i zespołach ułatwia organizacjom „przebicie
się” do osób, które decydują o podjęciu wspólnych inicjatyw. Badani wskazywali również
na koniecznośd utrzymania systematyczności podejmowanych działao. Jednym z najważniejszych,
uniwersalnych czynników ułatwiającym nawiązanie współpracy, wskazywanym przez uczestników
badania jest po prostu wysoka aktywnośd lokalnych podmiotów.
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3.3. Poznanie barier utrudniających współpracę Samorządu WW
z LPPS
Rozdział ten wskazuje przede wszystkim na rodzaje barier, które zdiagnozowano na podstawie
wyników badao jakościowych oraz ilościowych. Przyjęto, iż bariery mogą mied charakter prawny,
organizacyjny, komunikacyjny oraz świadomościowy. Kolejny rozdział będzie wskazywał
na możliwości usprawnienia współpracy, w kontekście niwelowania zdiagnozowanych poniżej barier.
W celu wskazania ograniczeo utrudniających współpracę JST i LPPS zapytano respondentów badania
ilościowego, które z barier we współpracy z JST mogliby wskazad. Najwięcej - 32% wskazao dotyczyło
barier o charakterze świadomościowym, rozumianych jako m.in. brak wiedzy na temat możliwości
współpracy, brak chęci do podejmowania współpracy, brak potrzeby do podejmowania współpracy.
Dalej respondenci, wskazali na bariery o charakterze prawnym (np. brak regulacji prawnych
umożliwiających nawiązywanie współpracy, różnorodnośd interpretacji prawa) – 31% wskazao.
Wśród ogółu wskazao 19% dotyczyło barier o charakterze organizacyjnym (np. brak odpowiedniej
liczby osób, zbyt duże odległości od potencjalnych współpracowników), a 12% - o charakterze
komunikacyjnym (np. brak adresów kontaktowych do kompetentnych osób, brak czasu na rozmowę).
Wykres 17. Odpowiedź na pytanie: „Na które z poniższych barier we współpracy z JST może Pan/Pani wskazad?”
inne
6%

o charakterze
świadomościowym
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o charakterze
komunikacyjnym
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o charakterze
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o charakterze
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Źródło: badanie własne CRSG PS Sp. z o.o.

Wyniki badania ilościowego wskazują, iż 31% ogółu respondentów
doświadczyło w swojej działalności barier o charakterze prawnym.
Regulacje prawne, w tym ustawy i rozporządzenia, określają normy
i formy współpracy. Wśród barier prawnych wskazywano na problemy
z interpretacją i rozumieniem zapisów regulacji prawnych czy ustaw,
wykluczaniem się jednych przepisów przez inne. Wśród problemem
respondenci PAPI dostrzegli również brak wykorzystywania klauzul społecznych w zamówieniach
publicznych lub też rzadkie ich stosowanie. Potwierdzenie badao ilościowych znajdujemy w opinii
eksperta w zakresie ekonomii społecznej:
Jakie są bariery
współpracy o
charakterze
prawnym?

„Jeżeli chodzi np. o współpracę gospodarczą to pojawiają się bariery związane z zamówieniami
publicznymi, stosowaniem klauzul społecznych, niestabilnością instytucji samorządowych, jednego
roku można ogłosid taki konkurs, innego taki. Dużo zależy od wójta czy burmistrza, jak *on+ to
oceni.” IDI, R1 - ekonomia społeczna.
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Ponadto, problemem jest to, iż niektóre z LPPS nie posiadają osobowości prawnej, co utrudnia
podejmowanie decyzji. Trudności wynikają także z braku uregulowao w kwestii źródeł finansowania
KIS. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazują na brak wsparcia prawnego, porad
prawnych dla ich instytucji, które mogłoby byd oferowane w ramach działalności samorządu.
Respondenci badania IDI zwrócili uwagę na kwestię związaną z prawnym zawiązywaniem współpracy,
podając przykład, kiedy to przez cały okres jej trwania, partnerzy szukają najkorzystniejszych
rozwiązao (zgodnych z obowiązującym prawem) dla realizowanych wspólnie działao. Zwracają oni
uwagę, iż przydałaby się większa elastycznośd samorządu szczególnie w tak specyficznej dziedzinie
jaką jest polityka społeczna.
Na bariery prawne wskazał przedstawiciel ROPS, który opisuje słabośd procedury komisji
konkursowych w ramach PO KL, wynikającej z ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie:
„Widzę *barierę prawną+ w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli chodzi
o procedurę komisji konkursowej. Dziś jesteśmy w sytuacji takiej, że ustawodawca mówi nam, że
w komisjach konkursowych, opiniujących wnioski o dotacje są przedstawiciele Zarządu Województwa
Wielkopolskiego – patrz: my, i przedstawiciele organizacji pozarządowych. I ustawodawca mówi
jasno – kto składa wniosek do danego ośrodka, nie może uczestniczyd jako przedstawiciel
w opiniowaniu, ocenianiu wniosków. W interesie organizacji pozarządowych nie jest *więc+
uczestniczenie w ciele doradczym, które ma wpływ na dotacje.” FGI, R2 - władza samorządowa na
poziomie województwa.
Zawiązanie współpracy ze wszystkimi podmiotami, od jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji pozarządowych do sfery biznesu, wymaga jednak nie tylko ugruntowania prawnego, ale
również woli współpracy poszczególnych stron. O jej wadze mówi jeden z respondentów IDI:
„Ja mogę powiedzied szczerze, że to zawsze jest tak, że czy to dotyczy jednostki samorządu
terytorialnego, czy to dotyczy organizacji pozarządowej, czy to dotyczy biznesu – zawsze jest tak, że
współpraca wygląda tak, jak ludzie ją reprezentują. Jeżeli czy ze strony jednostki samorządu
województwa czy to ze strony organizacji pozarządowej jest ta wola współpracy, to myślę, że to
funkcjonuje. Jeżeli w jakiś sposób coś nie do kooca funkcjonuje, to wtedy jakby zaczynają się
problemy.” IDI, R2 - organizacje sieciujące.
Przebadani przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w badaniu ilościowym
zwrócili uwagę, iż nie wszystkie zadania realizowane lub możliwe do zrealizowania przez inne
jednostki są szczegółowo opisane i sformułowane, często brakuje dokładnych informacji
ze wskazaniem na osoby decyzyjne oraz odpowiedzialne za poszczególne zadania.
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Jakie są bariery
współpracy o
charakterze
organizacyjnym?

Niespełna 20% ogółu respondentów badania ilościowego wskazało,
iż nawiązanie współpracy utrudniają bariery organizacyjne, które rozumiane
są jako m.in. brak odpowiedniej liczby osób czy zbyt duże odległości
od potencjalnych współpracowników. Do głównych barier respondenci
zaliczyli m. in. zbyt duże odległości do stolicy województwa (Poznania), gdzie
siedziby mają wszystkie urzędy i ważniejsze instytucje. Z drugiej strony jak
zauważa respondent w wywiadzie IDI:

„W dzisiejszym czasie, kiedy jest i korespondencja mailowa i kontakt telefoniczny, to myślę, że jak
organizacje z innych części Wielkopolski chcą się skontaktowad, to się na pewno skontaktują.” IDI,
R2 - organizacje sieciujące.
Zarówno jednak Wojewódzki Urząd Pracy jak i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wraz z innymi
jednostkami samorządu województwa organizują spotkania w regionie, właśnie w mniejszych
miejscowościach, oddalonych od Poznania tj. Kalisz, Konin, Leszno, Rawicz. Poza tym częśd instytucji
ma wydziały zamiejscowe. Niemniej problem z dojazdem generuje dodatkowe koszty finansowe
i czasowe. Zarówno dla małych organizacji i instytucji takie środki są znaczące dla kondycji budżetu.
Mimo że udział w szkoleniu czy warsztatach jest bezpłatny, to respondenci zwracają uwagę, iż muszą
ponosid dodatkowe koszty w postaci opłat za transport (paliwo czy pociąg), delegacji i diet. Niemniej
jednak podkreślają również, że kontakt osobisty wymagany jest tylko w ostateczności i w przypadku
wyjątkowo istotnych spraw. W większości przypadków kontakt mailowy czy telefoniczny
w zupełności wystarczy. W podobnym tonie, o problemie odległości do Poznania i związanymi z tym
wydatkami finansowymi, wypowiadają się uczestnicy badania FGI.
„Mały OPS mający 5-6 pracowników, ROPS organizuje teraz szkolenia bezpłatne, ale pojedynczo
pracownicy nie chcą jeździd. Ale dojechad trzeba i tych dwóch osób stricte nie ma na miejscu. Jak
wypuszczę dwóch pracowników, mając pięciu na miejscu nie jest źle. Ale Pani jak dwóch z pięciu
wypuści jest źle.” FGI, R3 – władza samorządowa na poziomie gminy
Szczególnie dla małych jednostek i organizacji istotnym utrudnieniem jest oddelegowanie nawet
jednego pracownika, bowiem to wiąże się nie tylko z opłaceniem kosztów, ale również z przejęciem
przez innych pracowników jego obowiązków. Jeżeli ośrodek jest bliżej stolicy województwa
to pracownikom łatwiej jest uczestniczyd w spotkaniach, konferencjach czy warsztatach.
W przypadku jednostek i organizacji spoza Poznania, pojawiła się opinia uczestników wywiadu
grupowego, że:
„Jeżeli ośrodek jest bliżej Poznania, to pracownikom jest łatwiej uczestniczyd w konferencjach itp.
Jeżeli ktoś ma zrobid 150 km to się zastanowi, czy warto uczestniczyd, czy nie.” FGI, R5 - władza
samorządowa na poziomie gminy.
„Warto popatrzed na mapę – większośd tego typu organizacji koncentruje się w Poznaniu i okolicy
Poznania. Byd może dlatego, że one mają łatwiejszy dostęp i więcej źródeł finansowania zadao
i od czegoś się zaczyna. Poznao i okolice są bardzo nasycone nimi.” FGI, R2 - władza samorządowa
na poziomie województwa.
Kolejną trudnością, na którą wskazywali respondenci badania ilościowego była zbyt mała liczba
pracowników, łącząca się z nadmiernym ich obciążeniem obowiązkami. Jeden z uczestników badania
ilościowego zwrócił uwagę na brak komórek/wydziałów realizujących współpracę z organizacjami
pozarządowymi. Wśród przebadanych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
pojawiły się opinie związane z niedostatkiem kompetentnych pracowników z poziomu gminy
i organizacji oraz brakiem umiejętnego podziału obowiązków pomiędzy pracownikami.
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„Natomiast są takie względy organizacyjne i myślę, że te organizacje mają problemy finansowe,
kadrowe. Oczekujemy od nich profesjonalizmu, ale nie oszukujmy się, tam gdzie nie ma *na to+
finansów, ciężko oczekiwad profesjonalizmu.” FGI, R2 - władza samorządowa na poziomie
województwa.
Pojawiały się również opinie na temat zbyt dużej biurokracji. Problem ten opisuje jeden
z respondentów badania jakościowego:
„To, z czym my mamy największy problem dzisiaj, ale to nie jest w żadnym wypadku moim zdaniem
problem instytucji tutaj na szczeblu wojewódzkim, to jest to, że mnoży się cały czas ilośd
dokumentów, z którymi my teoretycznie powinniśmy na co dzieo pracowad, przez co po prostu
powiedzmy sobie uczciwie – my je wykonujemy, my je robimy, ale po prostu zmniejsza to
efektywnośd naszej pracy.” IDI, R2 - organizacje sieciujące.
Spośród wszystkich przebadanych 12% wskazao dotyczyło barier
o charakterze komunikacyjnym. Mimo że była to najrzadziej wskazywana
bariera, jej wyników nie można pominąd. Respondenci w większości
wskazywali na trudności związane z przepływem informacji. Ich zdaniem
często o ważnych informacjach dowiadywali się zbyt późno. Jak przedstawiła
to uczestniczka IDI, reprezentująca małą organizację pozarządową, która
barierę komunikacyjną rozumie właśnie jako proces przekazywania informacji i informowania
wszystkich zainteresowanych osób, a nie tylko dużych NGO. Ma ona poczucie, że ze względu
na wielkośd swojej organizacji, nie jest informowana na bieżąco o działaniach samorządu.
Jakie są bariery
współpracy o
charakterze
komunikacyjnym?

„Albo są takie informacje za późno i jak pan ma takiego pracownika, co szuka,*to bardzo dobrze+
my nie jesteśmy w stanie, staramy się śledzid, ale to jest trudne – skoro jesteśmy w bazie to te
instytucje powinny nas powiadamiad.” FGI, R1 - obszar ochrony zdrowia.
Jedna z uczestniczek badania FGI, w kontekście barier komunikacyjnych wyraziła opinię, iż:
„Musimy wiedzied, z kim w urzędzie współpracowad – to jest ważne, żebyśmy trafiali do właściwych
osób” FGI, R1 - obszar edukacji.
Przedstawiciele samorządu również dostrzegają problemy z komunikacją, niemniej jednak przybiera
ona inny wymiar. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej dostrzegają kłopot
z ustaleniem odbiorców informacji tj. do kogo dokładnie dana informacja powinna zostad
skierowana, jaka jednostka powinna byd adresatem.
„Bywają sytuacje, że jakaś sprawa trafia do jednostki organizacyjnej, a zagadnienie powinno byd
rozważane na szczeblu starostwa. I jest niezręczna sytuacja. A to jest tylko do tej jednostki
skierowane, mieliśmy takie sytuacje.” FGI, R2 – władza samorządowa na poziomie powiatu
Na nieskuteczny przepływ informacji wskazywali nie tylko przedstawiciele małych organizacji
pozarządowych, ale również pracownicy PCPR. Wśród przebadanych PCPR 20% wskazało
na występowanie bariery komunikacyjnej przy współpracy z samorządem. Ponadto, respondenci
wskazywali na utrudnienia w nawiązaniu kontaktu z odpowiednią, często nie jest jasne, która osoba
czym się zajmuje i za jaką dziedzinę jest odpowiedzialna, np. nie ma wydelegowanych osób
do współpracy z organizacjami pozarządowymi, co powoduje odsyłanie petenta od referatu
do referatu. Sprawną komunikację z JST utrudnia również fakt funkcjonowania wielu organizacji
i jednostek. Tak duża liczba zakłóca przepływ informacji, wymianę dobrych praktyk, konsultowanie
i rozwiązywanie problemów. Ponadto, wskazaną przez badanych trudnością, jest długi okres
oczekiwania na odpowiedź ze strony samorządu. Problem jest znalezienie w danej jednostce osoby
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odpowiedzialnej za udzielenie informacji, jak również trudna do zrozumienia forma językowa
przesyłanych komunikatów.
Respondenci badania ilościowego najczęściej wskazywali, iż to bariera
świadomościowa najbardziej wpływa na stan ich współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego. Nieco ponad 30% odpowiedzi
respondentów dotyczyło właśnie braku wiedzy, zarówno samorządu jak
i LPPS, na temat możliwości współpracy, braku chęci do podejmowania
współpracy czy braku potrzeby dla podejmowania współpracy. Bariery
te wskazywane były zarówno przez przedstawicieli przebadanych
organizacji pozarządowych, PCPR, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych jednostek (OHP,
klubów pracy). Ponadto, dotyczyły one również nieznajomości strategicznych dokumentów,
rozpoznawalności samorządu, znajomości funkcji i zadao podejmowanych lub możliwych
do podejmowania przez samorząd. Wśród przebadanych przedstawicieli organizacji pozarządowych
37% wskazało na brak wiedzy, chęci, czy potrzeby współpracy. Uszczegóławiając swój wybór
przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazali m.in. na fakt, iż niektóre samorządy w ogóle nie
są zainteresowane nawiązywaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Trafnie problem ten
ujął jeden z uczestników badania IDI:
Jakie są bariery
współpracy o
charakterze
świadomościowym?

„Mogę powiedzied szczerze, że to zawsze jest tak - czy to dotyczy jednostki samorządu
terytorialnego, czy to dotyczy organizacji pozarządowej, czy to dotyczy biznesu – zawsze jest tak, że
tak współpraca wygląda, jak ludzie ją reprezentują. Jeżeli, czy ze strony jednostki samorządu
województwa, czy to ze strony organizacji pozarządowej jest wola współpracy, to myślę, że to
funkcjonuje. Jeżeli w jakiś sposób coś nie do kooca funkcjonuje, to wtedy jakby zaczynają się
problemy.” IDI, R2 - organizacje sieciujące
Przebadani przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wskazywali m.in. na fakt, iż
nie wszyscy mają taki sam poziom wiedzy na temat możliwości podejmowania współpracy. Ich
zdaniem świadomośd korzyści jakie płyną z podejmowania wspólnych działao dopiero zaczyna
funkcjonowad wśród JST oraz LPPS. Widoczny jest chociażby brak wiedzy przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego o pożytku ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej, na co
wskazuje ekspert z tego zakresu:
„Jeżeli chodzi o współpracę rozumianą jako pomaganie PES to znowu dużo zależy od ludzi, czy chcą
czy nie chcą. Dla PES dużym problemem jest to, że wzbudzają one nieufnośd, bo są formą pośrednią
między sferą społeczną a gospodarczą i samorządy nie wiedzą do kooca jak mają je traktowad.” IDI,
R1 - ekonomia społeczna
Obok niedostatecznej wiedzy na temat możliwości zawiązania współpracy, przedstawiciele
przebadanych podmiotów, wskazywali na obawę samorządu przed wchodzeniem w kooperację
z nimi, ze względu na niepełną wiedzę na temat zasad ich funkcjonowania.
Ważnym problemem jest również postawa LPPS wobec prób podejmowania takiej współpracy. Wiele
podmiotów uznało, iż wcześniejsze niepowodzenia powodują ich niechęd do kolejnych działao.
„Nastawienie negatywne, z tytułu wcześniejszych niepowodzeo, takie szybkie zrażanie się. Brak
cierpliwości w udowadnianiu wielu organizacjom, że warto ubiegad się o dofinansowanie ich
działalności.” IDI, R1 - pomoc społeczna.
Obok niechęci wobec nieudanych prób nawiązania współpracy, problemem w niektórych
przypadkach bywa poczucie „niespełnienia wcześniejszych obietnic”, IDI, R1 - pomoc społeczna.
Bariera spowodowana uprzedzeniem może oddziaływad na niepewnośd w zakresie ciągłości
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współpracy, ale może też spowalniad rozwój samych organizacji, które często chciałyby bardziej
zaangażowad się w lokalną politykę społeczną współuczestnicząc w rozwiązywaniu różnego rodzaju
problemów. Na podstawie analizy danych jakościowych zauważa się, iż często z problemem
uprzedzenia stykają się przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
którzy przy nawiązywaniu współpracy i w samym toku współpracy, nie czują się pełnoprawnym
partnerem samorządu. Jak określiła jedna z uczestniczek badao jakościowych: „one *LPPS+ są częściej
wykonawcami niż twórcami polityki”. Przy okazji pozyskiwania funduszy z budżetów miasta czy gminy
organizacje pozarządowe nie czują się traktowane poważnie, uważają, że ich pozycja nie jest równa
pozycji samorządu. Jak określił to jeden z uczestników FGI, idąc do urzędu czuje się jak „z pozycji
żebraka” prosząc o pieniądze, a nie jak partner, który może zrealizowad wspólne działania.
Jednak warte podkreślenia jest to, iż coraz więcej samorządów i organizacji pozarządowych
współpracuje ze sobą. Jak określiła to respondentka wywiadu indywidualnego:
„Jeszcze kila lat temu możliwośd zawiązania współpracy była znacznie mniejsza, teraz dzięki
poznaniu możliwości współpracy, dobrych przykładów, praktyk takich działao, wiele zadao ma
szansę byd zrealizowanymi wspólnie.” IDI, R1 - pomoc społeczna.
Jeden z przedstawicieli NGO w zakresie rynku pracy zauważa potrzebę podjęcia inicjatywy przez same
organizacje pozarządowe:
„Ja uważam, że tutaj musi byd większa inicjatywa stowarzyszeo. Uważam, że samorządy są
otwarte, tak mi się wydaje, że są otwarte na współpracę.” IDI, R1- rynek pracy.
W opinii badanych obie strony (LPPS oraz samorząd) zaczynają postrzegad siebie jako realizatorów
jednego wspólnego celu. Jest to proces długotrwały (nabierania wspólnego doświadczenia). Ostatnie
lata, kiedy to pojawiło się coraz więcej przykładów zawiązanych partnerstw między JST a LPPS,
spowodowały, że coraz chętniej obie strony podchodzą do kooperacji. Potwierdzeniem jest
wypowiedź jednego z uczestników badania IDI, który również dostrzega problem barier wynikających
z chęci lub jej braku do nawiązywania współpracy. Według niego:
„Bariery mentalne zawsze występują. Jeżeli osoba na danym stanowisku jest otwarta na poznanie
różnych sposobów rozwiązania danej kwestii to współpraca układa się bezproblemowo, a jeżeli
gdzieś spotyka się osobę, która jest nie do kooca przekonana do współpracy to dopiero cierpliwośd
i konsekwencja działao w przyszłości zaowocuje. Praktyka pokazuje, że czasami nawet najbardziej
uporczywe kwestie można rozwiązad.” IDI, R2 - organizacja sieciująca.
Respondenci do barier świadomościowych zaliczali również występowanie „czynnika ludzkiego”,
rozumianego jako występowanie sympatii i antypatii między konkretnymi osobami. Szczególnie jest
to widoczne w mniejszych miejscowościach, gdzie osoby współpracujące ze sobą lub chcące ze sobą
współpracowad, znają się nie tylko z kręgu formalnego. Ponadto, sama idea współpracy, kooperacji
między partnerami nie jest mocno zakorzeniona i rozpowszechniona.
Wśród barier współpracy Samorządu WW z LPPS, najwięcej respondentów wskazało na bariery
o charakterze świadomościowym. Respondenci wskazywali tu głównie na brak wiedzy przedstawicieli
Samorządu na temat możliwości współpracy, braku chęci do jej podejmowania lub braku potrzeby.
Ponad 30% wskazao respondentów dotyczyło barier o charakterze prawnym, w tym trudności
w interpretacji zapisów dokumentów i ustaw. Dalej badani wskazywali na bariery organizacyjne,
gdzie największym utrudnieniem jest odległośd do Poznania i niedostateczna liczba pracowników
zajmująca się pomocą społeczną i współpracą z organizacjami pozarządowymi. Z kolei 12% wskazao
dotyczyło barier komunikacyjnych, do których respondenci zaliczyli trudności związane z przepływem
informacji między poszczególnymi jednostkami pomocy społecznej a samorządem.
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Pomimo występowania licznych trudności respondenci dostrzegają, iż z roku na rok liczba partnerstw
i wspólnie realizowanych działao przez LPPS i JST rośnie. Przykłady takich dobrych praktyk pokazują,
a także zachęcają do nawiązywania współpracy. Samorządy zdobywają coraz pełniejszą wiedzę
na temat specyfiki funkcjonowania poszczególnych LPPS, a poprzez to chętniej stają się partnerem
dla LPPS i podejmują wraz z nimi wspólne inicjatywy.
Podsumowanie:
Wśród barier współpracy Samorządu WW z LPPS, najwięcej respondentów wskazało na bariery
o charakterze świadomościowym. Respondenci wskazywali tu głównie na brak wiedzy przedstawicieli
samorządu na temat możliwości współpracy, braku chęci do jej podejmowania lub braku potrzeby
współpracy, a także na występujący często u wszystkich rodzajów partnerów brak woli współpracy.
Ponad 30% wskazao respondentów dotyczyło barier o charakterze prawnym, w tym trudności
w interpretacji zapisów dokumentów i ustaw. Dalej badani wskazywali na bariery organizacyjne,
gdzie największym utrudnieniem jest odległośd do Poznania i niedostateczna liczba pracowników
zajmująca się pomocą społeczną i współpracą z organizacjami pozarządowymi. Z kolei 12% wskazao
dotyczyło barier komunikacyjnych, do których respondenci zaliczyli trudności związane z przepływem
informacji między poszczególnymi jednostkami pomocy społecznej a samorządem.
Pomimo występowania licznych trudności respondenci dostrzegają, iż z roku na rok liczba partnerstw
i wspólnie realizowanych działao przez LPPS i JST rośnie. Jak wskazują wyniki badania, samorządy
zdobywają coraz większą wiedzę na temat specyfiki i funkcjonowania poszczególnych LPPS. Efektem
tego jest budowanie relacji opartych na doświadczeniu i zaufaniu.
Problemem, na który również wskazywali badani, jest brak osobowości prawnej niektórych LPPS, co
utrudnia podejmowanie współpracy. Problemem jest także brak wskazania osób decyzyjnych
w poszczególnych obszarach działania członków LPPS. Często niechęd do współpracy może wynikad
ze zbyt małych zasobów ludzkich w poszczególnych jednostkach – stan ten utrudnia koniecznośd
obecności reprezentantów LPPS na spotkaniach i jednocześnie wykonywanie zadao związanych
z funkcjonowaniem podmiotu. Niestety często jednostki samorządu terytorialnego nie chcą
współpracowad z LPPS, gdyż nie potrafią zidentyfikowad korzyści ze współpracy z nimi. Trzeba
również podkreślid, że sama idea współpracy i kooperacji pomiędzy partnerami nie jest zbyt mocno
zakorzeniona w ich świadomości.
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3.4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu
Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
Z wypowiedzi uczestników badania grupowego, wynika, iż
działania w zakresie usprawnienia współpracy samorządu
z LPPS obecnie są już podejmowane. Uwagę na to zwrócili
przedstawiciele ROPS, którzy wyrazili opinię, iż przede
wszystkim w świadomości urzędników nie funkcjonuje już
postrzeganie LPPS jako tych, którzy realizują swoje zadania,
a np. ROPS swoje:
„Organizacje realizują nasze wspólne zadania i my realizujemy wspólne zadania, tylko organizacje
są dla nas partnerem. Gdyby nie było organizacji pozarządowych, jako partnerów, to te same
zadania samorząd musiałby realizowad w okrojonym zakresie, przy mniejszych środkach
finansowych – urząd. Nie ma kwestii barykady między urzędnikami a organizacjami
pozarządowymi. Oni są partnerami, bo robią to lepiej i taniej. Lepiej – mają większe doświadczenie
i zbadane potrzeby środowiska. Taniej – bo taniej, mniejsze koszty biur itd. Zatem każdy realizuje
swoje zadania, a zadania powinny byd różne” FGI, R2 - władza samorządowa na poziomie
województwa.
Jakie były podejmowane
działania mające na celu
usprawnienie współpracy
LPPS- samorząd? Jaka jest ich
ocena?

Ze strony Samorządu wskazywano na wiele przedsięwzięd mających na celu niwelowanie barier, były
to przede wszystkim spotkania z LPPS, zarówno w postaci konferencji, seminariów, jak również
różnego rodzaju szkoleo. Przedstawiciele Samorządu deklarują chęd współpracy z LPPS, zdają sobie
jednocześnie sprawę z tego, że ich działania nie zawsze docierają do wszystkich zainteresowanych.
Na bieżąco rozsyłane są informacje na temat realizowanych przez nich działao (na przykład poprzez
newsletter), a baza odbiorców jest ciągle aktualizowana.
„Praca między organizacjami i samorządem będzie dobrze się rozwijad, gdy partner będzie
sprawdzony, solidny. Będziemy długo nad tym pracowad. Organizacje mogą to pokazad poprzez
wykorzystywanie dodatkowych środków, o które same walczą i podejmują działania
przedsiębiorcze – potrafią zbudowad swój budżet i działad dla społeczności. Wtedy samorząd będzie
zlecał takiej organizacji działania, bo będzie miał do niej zaufanie.” FGI, R1 - władza samorządowa
na poziomie województwa.
Podobnie jak już wcześniej to sygnalizowano, należy odejśd od współpracy jedynie finansowej, jak
to ujął jeden z uczestników badania FGI:
„Bo duch się liczy – a dziś są finanse i w nurcie idealistycznym byłoby dobrze, gdyby były finanse
i duch. Ale chodzi o zmianę świadomości – w samorządach i organizacjach pozarządowych” FGI, R2
- władza samorządowa na poziomie województwa.
Ze strony WUP pojawiają się konkretne przykłady odnośnie chociażby liczby organizacji
pozarządowych, które realizują przekazane przez WUP zadania.
„My [WUP] zlecamy działania z zakresu rynku pracy organizacjom pozarządowym, które wykonują
zadania Marszałka w ramach budżetu samorządu. Dziedziną, którą wspieramy jest aktywne
poszukiwanie pracy i doradztwo zawodowe. W poprzednim roku realizowaliśmy zadania, w tym
nie. Natomiast na rok 2014 zabezpieczyliśmy środki finansowe. Dodatkowo olbrzymim wsparciem
jest POKL. Organizacje pozarządowe stanowią tam ok. ¼ beneficjentów. Mieliśmy 60 tys. *środków+
w roku poprzednim i czterech beneficjentów zostało wyłonionych. Realizują oni warsztaty dla osób
niepełnosprawnych ruchowo i psychicznie”. FGI, R4 - władza samorządowa na poziomie
województwa.
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LPPS natomiast wskazują na to, iż najlepszym działaniem byłoby tworzenie pewnego rodzaju
terenowych przedstawicielstw. Pojawiały się propozycje spotkao w większych gronach w celu
ustalenia pewnych rozwiązao w imieniu kilku LPPS, a później tacy przedstawiciele mogliby
przekazywad wspólne pomysły Samorządowi. Uczestnicy spotkao widzieliby w tym względzie większe
zaangażowanie Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która jest swoistym pomostem
pomiędzy organizacjami a samorządem.
Wysoko oceniane są wszelkiego rodzaju fora wymiany doświadczeo, gdzie udział w spotkaniach biorą
obie strony.
„Mówiliśmy, że musi się zmienid świadomośd po obu stronach, to może należałoby zintensyfikowad
różne formy czy konferencji, spotkao, konsultacji, gdzie samorząd i organizacje mają możliwośd byd
ze sobą i poczud organizacje jako partnera. Tego nigdy za dużo.” FGI, R1 - władza samorządowa na
poziomie województwa.
Ponadto, ważne jest kształcenie w zakresie współpracy nie tylko samych LPPS, ale również osób,
które w samorządach (zwłaszcza lokalnych) są odpowiedzialne za współpracę.
„Przede wszystkim spotkania z władzami, żeby z poziomu województwa ROP, czy urząd
wojewódzki, bo bardzo często my jesteśmy odbiorcami szkoleo, narad, konferencji, które powinny
byd skierowane do wójtów, burmistrzów, żeby mieli wiedzę na ten temat” FGI, R5 - władza
samorządowa na poziomie gminy.
Ponadto, działania te musza byd systematyczne. Badani podkreślają, iż istnieje potrzeba spotkao,
wymiany doświadczeo, przekazywania „dobrych praktyk” nie tylko pomiędzy LPPS, ale również
pomiędzy samorządami. Jak wynika z przeprowadzonych badao jakościowych wiele JST nie zdaje
sobie sprawy z możliwości nawiązywania współpracy, a takie spotkania mogłyby pokazywad
propozycje modelowe, nie tylko w obrębie regionu czy Polski, ale również z innych krajów.
Podsumowanie:
Badani przedstawiciele LPPS jak i agend samorządu województwa wielkopolskiego wskazują,
iż konieczne jest kontynuowanie działao w zakresie usprawniania współpracy samorządu
województwa z LPPS. Szczególnie ważne jest to w zakresie:
- rozwijania współpracy pozafinansowej pomiędzy LPPS i samorządem województwa i JST;
- usprawnienia przekazu informacji dla członków LPPS w tym aktualizacji baz danych;
- utrzymaniu forów wymiany informacji gdzie udział biorą LPPS i równocześnie przedstawiciele
samorządu województwa;
- kształcenie w zakresie współpracy zarówno członków LPPS jak i osób odpowiadających
w samorządach za współpracę;
Działania te powinny byd prowadzone systematyczne. Uczestnicy badania podkreślali też szczególną
rolę spotkao, podczas, których ich uczestnicy będą wymieniali się „dobrymi praktykami”.
Wg przedstawicieli LPPS ważne byłoby przybliżenie samorządu województwa do LPPS. Jedną
z propozycji było stworzenie lokalnych przedstawicielstw Urzędu.
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3.5. Zdefiniowanie wyzwao stojących przed regionalną polityką
społeczną
3.5.1. Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do
2020 roku w świetle dokumentów ramowych
Jednym z elementów niniejszego badania jest analiza porównawcza Strategii Polityki Społecznej dla
Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku pod kątem innych ramowych dokumentów – Strategii
Europa 2020, Strategii Rozwoju Województwa do roku 2020 oraz dokumentów ogólnopolskich.
Ważne jest określenie jakie konkretne działania, narzędzia i mechanizmy Strategia daje w wybranych
polach dotyczących regionalnej polityki społecznej.
Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020
Strategia określa główne kierunki rozwoju i wdrażania polityki społecznej w regionie. Dokument ten
został przyjęty w drodze Uchwały Nr LI / 774 / 10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia
25 października 2010 roku i był efektem współpracy z przedstawicielami środowiska naukowego oraz
instytucji i organizacji kreujących politykę społeczną na wszystkich poziomach samorządności
(gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim).
Na strategię składa się pięd następujących priorytetów:
Priorytet I - Wielkopolska Równych Szans i Możliwości.
Priorytet II – Zdrowi Wielkopolanie.
Priorytet III – Bezpieczna Wielkopolska (bezpieczeostwo publiczne i socjalne).
Priorytet IV – Wielkopolska Obywatelska.
Priorytet V - Samorząd województwa wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultantem lokalnych
podmiotów polityki społecznej.
Powyższe priorytety strategiczne rozpisane zostały na cele operacyjne i zadania adresowane
do następujących grup: dzieci i młodzież, seniorzy, osoby z ograniczeniem sprawności, osoby z kręgu
wysokiego ryzyka socjalnego. Kluczowe formy działao w ramach strategii, to: wspieranie
w zagrożeniu;
wyprzedzanie
zdarzeo;
wyrównywanie
szans/utraconych
możliwości;
współuczestnictwo – współudział. Z punktu widzenia współpracy z LPPS duże znaczenie ma
partycypacja, czyli budowanie warunków i rozwoju oraz współuczestnictwa ludzi i podmiotów
instytucjonalnych w podejmowaniu decyzji oraz realizacji celów i zadao z zakresu polityki społecznej.
Ma to odzwierciedlenie już w samej wizji70 strategii polityki społecznej, gdzie poszczególne elementy
nie są możliwe do realizacji bez ścisłej współpracy z szerokim spektrum podmiotów polityki
społecznej. W szczególności dotyczy to następujących elementów wizji: „budowania spójnych
i funkcjonalnych społeczności”, „ochrony podmiotowości i promocji zaradności obywateli” oraz
„realnemu udziałowi podmiotów niepublicznych w tworzeniu i realizacji programów społecznych”.
W każdym z priorytetów strategicznych wyróżnid można główne obszary aktywności dla
poszczególnych grup instytucji zaliczanych do lokalnych podmiotów polityki społecznej. Oczywiście
nie oznacza to, iż inne instytucje nie realizują poszczególnych priorytetów, czy też nie powinny
współpracowad i wspierad działalności wymienionych podmiotów. Starano się jednak opisad
te, na których spoczywa główny ciężar realizacji poszczególnych zadao w ramach danego priorytetu.
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Według definicji zawartej w analizowanym dokumencie strategii, wizja to: „koncepcja przyszłego,
oczekiwanego stanu koocowego po zrealizowaniu zaprojektowanych działao”. Może byd traktowana jako
swego rodzaju cel nadrzędny.
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W ramach Priorytetu I – „Wielkopolska Równych Szans i Możliwości” wskazad należy na kluczową
rolę instytucji edukacyjnych (głownie szkół i placówek kształcenia ustawicznego) w zakresie
wyrównywania szans młodzieży, która uzupełniana jest przez działalnośd podmiotów związanych
z rozwojem aktywności fizycznej i rekreacji. Publiczne służby zatrudnienia mają w ramach tego
priorytetu w głównej mierze budowad odpowiedni dostęp do rynku pracy dla grup w szczególnie
niekorzystnej sytuacji, tj.: młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych. Działania PSZ powinny byd
realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi, na zasadzie zlecania im realizacji części
zadao związanych z aktywizacją zawodową. Istotną rolę odgrywają również jednostki organizacyjne
pomocy społecznej, których domeną jest wsparcie osób z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego oraz
działania o charakterze koordynacyjnym i animującym. Wskazując zatem na konkretne typy działao
możliwe do podjęcia przez LPPS należy wskazad na: wsparcie lub powierzenie realizacji zadao
publicznych, natomiast działania niefinansowe to działania informacyjne, współpraca w specjalnych
zespołach.
Priorytet II – Zdrowi Wielkopolanie opiera się w pierwszej kolejności na publicznych i niepublicznych
podmiotach systemu opieki zdrowotnej. Ich działalnośd uzupełniana powinna byd poprzez aktywnie
działające organizacje pozarządowe, zwłaszcza w zakresie działao dotyczących profilaktyki
zdrowotnej, oraz programów edukacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych związanych z różnego
rodzaju uzależnieniami, gdzie główną grupą docelową jest młodzież i osoby starsze. Typy możliwych
do podjęcia działao to przejęcie częściowe lub całościowe zadao administracji publicznej do realizacji,
działania niefinansowe to informowanie, konsultowanie, współpraca w zespołach opiniodawczych.
W obszarze Priorytetu III – Bezpieczna Wielkopolska wyróżnid można komponent dotyczący
bezpieczeostwa socjalnego grup wrażliwych, który jest w głównej mierze domeną jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej. Mają one ponadto do dyspozycji szerokie wsparcie sektora
przedsiębiorczości społecznej reprezentowanego przez szereg podmiotów ekonomii społecznej.
Drugim komponentem tego priorytetu jest bezpieczeostwo osobiste i publiczne, którego
implementacja zakłada ścisłą współpracę międzysektorową takich podmiotów jak: samorządy,
instytucje oświaty, sądy, policja, straż gminna i miejska, straż pożarna oraz pogotowie ratunkowe.
W zakresie programów profilaktycznych i edukacyjnych przewidywana jest również współpraca
z organizacjami pozarządowymi. Typy możliwych działao to przede wszystkim wykorzystanie
podmiotów ekonomii społecznej do włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym (tworzenie spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, które „wciągają”
zagrożone jednostki na rynek). Ponadto, działania o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym,
eksperckim.
Priorytet IV – Wielkopolska Obywatelska zakłada w swoich zadaniach głównie inicjowanie,
przygotowanie, promowanie i wspieranie przedsięwzięd sprzyjających rozwojowi sektora
obywatelskiego. Głównymi podmiotami polityki społecznej zaangażowanymi w realizację działao
w tym priorytecie będą organizacje pozarządowe działające w różnych obszarach związanych
z polityką społeczną, takich jak: pomoc społeczna, rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia,
aktywnośd obywatelska czy integracja społeczna. Z uwagi na fakt, iż mechanizmy funkcjonowania
społeczeostwa obywatelskiego opierają się w głównej mierze na podejściu partycypacyjnym, strona
publiczna jest też istotnie zaangażowana w tym priorytecie. Możliwe do podjęcia zadania to przede
wszystkim te o charakterze informacyjnym, ale również konsultacyjnym, szczególnie ważne jest
promowanie podejścia partycypacyjnego do życia społecznego.
Priorytet V - Samorząd województwa wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultantem
lokalnych podmiotów polityki społecznej, jest to zbiór wzorcowych programów adresowanych
do gmin i powiatów województwa wielkopolskiego. Ma on służyd pomocą w procesie tworzenia
i wdrażania lokalnych programów polityki społecznej najlepiej odpowiadającym na potrzeby
i problemy lokalne. W ramach tej części dokumentu strategicznego zawarto szereg celów i zadao
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(pogrupowanych w poszczególne domeny polityki społecznej), które adresowane są do całości
obszaru, w którym funkcjonują wszystkie lokalne podmioty polityki społecznej. Działania możliwe
do podjęcia przez LPPS w tym zakresie to te o charakterze informacyjnym, edukacyjnym.
Podsumowanie:
Zdefiniowanie wyzwao stojących przed regionalną polityką społeczną.
Najważniejsze wyzwania stojące przed regionalną polityką społeczną definiuje Strategia
Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. W ramach strategii określono następujące priorytety:
- Priorytet I - Wielkopolska Równych Szans i Możliwości.
- Priorytet II – Zdrowi Wielkopolanie.
- Priorytet III – Bezpieczna Wielkopolska (bezpieczeostwo publiczne i socjalne).
- Priorytet IV – Wielkopolska Obywatelska.
- Priorytet V - Samorząd województwa wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultantem
lokalnych podmiotów polityki społecznej.
Priorytety te rozpisano na cele operacyjne i zadania adresowane do następujących grup: dzieci
i młodzież, seniorzy, osoby z ograniczeniem sprawności, osoby z kręgu wysokiego ryzyka socjalnego.
Kluczowe formy działao jakie przewidziano w ramach strategii, to: wspieranie w zagrożeniu;
wyprzedzanie zdarzeo; wyrównywanie szans/utraconych możliwości; współuczestnictwo –
współudział.
W ramach poszczególnych priorytetów LPPS mogą realizowad konkretne typy działao. I tak
w następujących priorytetach możemy wymienid:
- W ramach Priorytetu I – „Wielkopolska Równych Szans i Możliwości” - wsparcie lub powierzenie
realizacji zadao publicznych, natomiast działania niefinansowe to działania informacyjne,
współpraca w specjalnych zespołach.
- W ramach Priorytetu II – Zdrowi Wielkopolanie - przejęcie częściowe lub całościowe zadao
administracji publicznej do realizacji, działania niefinansowe to informowanie, konsultowanie,
współpraca w zespołach opiniodawczych.
- W obszarze Priorytetu III – Bezpieczna Wielkopolska - wykorzystanie podmiotów ekonomii
społecznej do włączenia społecznego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (tworzenie
spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw społecznych, które „wciągają” zagrożone jednostki
na rynek). Ponadto, działania o charakterze informacyjnym, konsultacyjnym, eksperckim.
- W ramach Priorytetu IV – Wielkopolska Obywatelska – działania o charakterze informacyjnym,
konsultacyjnym, szczególnie ważne jest promowanie podejścia partycypacyjnego do życia
społecznego.
- W ramach Priorytetu V - Samorząd województwa wielkopolskiego partnerem, doradcą
i konsultantem lokalnych podmiotów polityki społecznej - działania charakterze informacyjnym,
edukacyjnym.
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3.5.2. Wyzwania dla regionalnej polityki społecznej
Jakie zadania postrzegane
są za istotne w ramach
priorytetów Strategii
Polityki Społecznej?
Jakie działania powinny
byd priorytetowe w
ramach Strategii Polityki
Społecznej?

Biorąc pod uwagę kształt i strukturę dokumentu, jakim jest
Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego
do 2020 roku, można wskazad, które elementy mają największe
znaczenie71. Możliwe jest to dzięki dokonanej w ramach
dokumentu hierarchizacji celów operacyjnych. Istotnym
mankamentem strategii jest brak obiektywnego (np. opartego
o odpowiednie indeksy) systemu pomiaru kryteriów, według
których dokonano przyporządkowania, tj.: ważności, pilności,
rosnącego znaczenia problemu.

Priorytet I - Wielkopolska Równych Szans i Możliwości
Najważniejsze cele w ramach tego priorytetu to poszerzenie oferty edukacyjnej oraz podnoszenie
jakości kształcenia. W zakresie grup docelowych naczelne miejsce zajmują osoby młode. Szczególnie
istotne będzie, więc tutaj kształtowanie postaw obywatelskich oraz wskazywanie możliwości
partycypacji w życiu publicznym. Ponadto, ważne jest wyrównywanie szans w dostępie do usług
świadczonych przez administrację publiczną i LPPS. Stosowane formy kontaktu powinny uwzględniad
zróżnicowanie terytorialne LPPS, tak aby zintensyfikowad działania informacyjne wśród najbardziej
oddalonych od stolicy województwa jednostek. Istotne w tym zakresie pozostaje wyrównywanie
jakości życia osób starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
realizowanie działao umożliwiających tym osobom równą partycypację w życiu społecznym.
Priorytet II – Zdrowi Wielkopolanie
W tym priorytecie za najważniejsze uznano kwestie związane z profilaktyką i promocją zdrowia,
skierowane również do grupy jaką jest młodzież. Powinny byd zatem wspierane wszystkie
te działania, które będą wyrównywały dostęp do specjalistycznych poradni wśród mieszkaoców
województwa. Dotyczy to zwłaszcza terenów wiejskich, gdzie dostęp do np. specjalistycznych badao
jest mocno ograniczony. Powinny byd także prowadzone działania na rzecz upowszechniania
zdrowego stylu życia, jak również kampanie informacyjne na temat najczęściej pojawiających się
obecnie chorób cywilizacyjnych. Kampanie te powinny zawierad przede wszystkim informacje na
temat istniejących w województwie grup wsparcia oraz organizacji pozarządowych działających
w zakresie ochrony zdrowia.
Priorytet III – Bezpieczna Wielkopolska (bezpieczeostwo publiczne i socjalne)
W zakresie tego priorytetu najbardziej istotnym zadaniem jest przerywanie „pętli ubóstwa”
i przeciwdziałanie dziedziczeniu biedy oraz rozwój profilaktyki oraz programów zwalczania patologii
społecznej i przestępczości. Można wskazad tutaj na takie obszary wsparcia jak poszerzanie
współpracy miedzy instytucjami szczebla samorządowego, rządowego a LPPS. Komplementarnośd
realizowanych w tym obszarze działao ma szczególne znaczenie, gdyż grupy, które dotyka ten
problem najlepiej współpracują z jednostkami na najniższym szczeblu administracji publicznej.
Wiedza osób pracujących na co dzieo w tym obszarze ma szczególne znaczenia dla konstruowania
programów wsparcia.
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Priorytet IV – Wielkopolska Obywatelska
Działanie pod nazwą „Dzieci i młodzież szansą zdynamizowania rozwoju sektora obywatelskiego” jest
najważniejszym celem w ramach Priorytetu IV. W kontekście niniejszego badania jest o tyle istotne,
gdyż koncentruje swoją uwagę właśnie na potrzebie rozwoju sektora obywatelskiego na wczesnym
poziomie socjalizacji społeczeostwa. Priorytet ten jest kontynuacją założeo wypracowanych
na poziomie krajowym. Tak więc istotne jest tutaj wspieranie mechanizmów partycypacji społecznej,
podobnie jak to opisuje Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego. Należy tworzyd zatem takie
regulacje prawne i takie dokumenty, które pozwolą zarówno mieszkaocom województwa
wielkopolskiego jaki i szczególnie LPPS podejmowad aktywne działania w zakresie kreowania lokalnej
polityki społecznej.
Priorytet V - Samorząd Województwa Wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultantem
lokalnych podmiotów polityki społecznej.
Podstawowym celem tego priorytetu jest to, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego powinien
służyd pomocą w procesie tworzenia i/lub wdrażania lokalnych programów polityki społecznej. Może
się to dziad m.in. poprzez organizację konferencji tematycznych, szkoleo i warsztatów dla
zainteresowanych.
Zestaw zawartych w Priorytecie V pakietów programowych to: „zasób, z którego konkretna
gmina/powiat może wybierad działania najlepiej odpowiadające na potrzeby i problemy lokalne oraz
uwzględniający potencjał społeczności oraz aktualne preferencje polityczne władz lokalnych;
podstawę wyznaczania kierunku i zakresu działao podejmowanych w polityce społecznej na poziomie
powiatu/gminy; bazę wykorzystywaną w kolejnych edycjach prac korygujących i aktualizujących
powiatową/gminną strategię polityki społecznej72.” W zapisach tego priorytetu zawierają się
wszystkie ustalenia, które zostały poczynione na szczeblu krajowym, dotyczące praktycznego
przejścia od zarządzania w administracji poprzez procedury do wprowadzenia systemu zarządzania
na podstawie poszukiwania nowych, lepszych rozwiązao zaistniałych problemów. W ramach tego
priorytetu najistotniejsze będzie wdrażanie i rozwijanie istniejących form współpracy samorządu
z LPPS.
Podsumowując, główny nacisk w kwestii priorytetów Strategii Polityki Społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku kładzie się na działania wyprzedzające, mające na celu zapobieganie
powstawaniu problemów społecznych na jak najwcześniejszym etapie.
W ramach badao ilościowych oraz jakościowych zapytano respondentów, o to, jakie ich zdaniem są
najważniejsze zadania do realizacji w ramach polityki społecznej. Wyniki badao ilościowych zostały
przedstawione w tabeli, która prezentuje odpowiedzi LPPS w kontekście każdego z priorytetów
Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.
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Tabela 4. Wyniki badao ilościowych: priorytetowe zadania dla Strategii Polityki Społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego do roku 2020.

równośd szans i
możliwości
Umożliwienie
dostępu do
edukacji osobom
zagrożonym
wykluczeniem
społecznym.

zdrowie

bezpieczeostwo

obywatelskośd

Równy dostęp do
placówek
ochrony zdrowia,
rozwój ośrodków
geriatrycznych
oraz profilaktyka.

Zwiększanie
poczucia
bezpieczeostwa
wśród dzieci i
młodzieży.

Tworzenie
nowych
organizacji
pozarządowych
oraz rozwój
wolontariatu.

Równy dostęp do
Równy dostęp do
różnych działao dla opieki medycznej.
kobiet i mężczyzn.
Rozwój miejsc
Dostępnośd oraz
pracy dla kobiet.
upowszechnienie
usług
Walka
medycznych.
z bezrobociem.
Źródło: badanie CRSG PS sp. z o.o.

Przeciwdziałanie
przemocy, pomoc
uzależnionym,
ochrona rodzin
przed
patologiami.

partnerstwo
Samorządu WW
Rozwijanie
współpracy.

Zwiększenie
świadomości
z korzyści
płynących ze
współpracy.

Spośród wszystkich badanych LPPS zaledwie 4% udzieliło odpowiedzi na pytanie odnośnie tego, jakie
zadania w ramach Strategii uważa za najważniejsze. W sferze równości szans i możliwości wskazują
na potrzebę realizacji działao związanych z walką z bezrobociem, rozwojem miejsc pracy dla kobiet.
Ponadto, wskazują na potrzebę wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W obszarze zdrowia badani wskazywali na takie działania jak: równy dostęp do placówek ochrony
zdrowia, zmniejszenie czasu oczekiwania na usługę zdrowotną, rozwijanie placówek specjalizujących
się w zakresie ochrony zdrowia osób starszych, położenie nacisku na profilaktykę, zapewnienie
bezpłatnej opieki zdrowotnej.
W zakresie bezpieczeostwa skupiono się na przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom. Również
istotne jest w tym zakresie przeciwdziałanie patologiom i zwiększanie poczucia bezpieczeostwa
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
W obszarze obywatelskości pojawiły się takie wskazania jak rozwój wolontariatu oraz wsparcie
w tworzeniu organizacji pozarządowych.
W odniesieniu do partnerstwa Samorządu WW wskazywano na rozwijanie współpracy z LPPS oraz
zwiększanie świadomości z korzyści jakie ze sobą niesie taka współpraca.
W celu pogłębienia tych obszarów dokonano analizy opinii respondentów badania jakościowego,
odpowiedzi badanych pogrupowano w obszary, w ramach których działają te LPPS.
Obszar ochrony zdrowia:
Zdaniem ekspertów biorących udział w badaniu IDI z dziedziny ochrony zdrowia, najważniejszym
zadaniem polityki społecznej, jest kształcenie oraz realizowanie działao profilaktycznych. Istotne jest
wsparcie osób starszych i osób przewlekle chorych oraz zapewnienie równego dostępu do leczenia,
tak aby każdy potrzebujący mógł korzystad ze sprzętu medycznego, odpowiednich badao i usług
specjalistów, wsparcie psychologiczne osobom, które zmagają się z chorobami onkologicznymi.
„Bo społeczeostwo się starzeje i tych osób jest coraz więcej i nawet raporty, czy to Wielkopolskiego
Centrum Onkologii, czy jakiekolwiek inne dokumenty medyczne, świadczą o tym, że chorób
nowotworowych, przewlekłych, będzie coraz więcej. Brakuje też takich projektów naprawdę
profilaktycznych, nie tylko takich jak AIDS. Brakuje też wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób
chorujących, dostępu do sprzętu, do badao” IDI, R1- ochrona zdrowia.
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„Profilaktyka i opieka psychologiczna dla pacjentów obciążonych onkologicznie, dostarczanie
wiedzy społeczeostwu na temat chorób nowotworowych oraz problem starzenia się
społeczeostwa” IDI, R2- ochrona zdrowia.
Podobne opinie pojawiają się wśród respondentów badania FGI. Wskazywali oni na takie same
potrzeby, czyli profilaktyka (w zakresie onkologii) oraz dostępnośd usług medycznych.
„Drugim celem jest nacisk na profilaktykę. Stowarzyszeniu udało się uzyskanie sprzętu
specjalistycznego, który na chwilę obecną jest tylko w gabinetach prywatnych, bo NFZ go nie
refunduje. A badania są drogie. Chcemy wypełnid lukę” FGI, R1- ochrona zdrowia.
„Proszę zwrócid uwagę, że terminy do specjalisty to *w wielu przypadkach nawet+ około 2 lata.”
FGI, R3- ochrona zdrowia.
Obszar pomocy społecznej:
W zakresie pomocy społecznej uczestnicy wywiadów pogłębionych uznali, iż zadania jakie uważają
za najważniejsze do podjęcia to dostępnośd do informacji, zapraszanie do dyskusji LPPS, jak również
włącznie ich do diagnozy problemów w obszarze pomocy społecznej. Podkreślają oni także, że istotne
jest prowadzenie działao, mających na celu wyrównywanie szans wszystkich kategorii społecznych,
równe traktowanie osób w każdym wieku, na każdym obszarze (miasta i wsie). Ważne jest także
wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez budowanie ich pewności siebie
jako pełnoprawnych obywali. Istotne pozostaje również zainteresowanie obywateli sprawami
lokalnymi (dzielnicy, wsi, miasteczka).
„(…) czyli sprawami społeczności lokalnej, w której on żyje, w której on kupuje, konsumuje i dzieli
się tutaj, powiedzmy: przestrzenią. Czyli podniesienie świadomości jakości życia, świadomości, że
mogę współdecydowad o tym, co tu się będzie działo” IDI, R1- pomoc społeczna.
Ponadto, wskazywano na potrzebę wsparcia dzieci, zapewnienia im miejsc, w których mogłyby
spędzad swój czas wolny. Z tymi działaniami wiąże się również potrzeba integracji
międzypokoleniowej, wykorzystywanie potencjału osób starszych oraz inicjowanie wspólnych działao
osób starszych i młodzieży.
„(…) widzę, że od wielu lat (przy projekcie Banku czasu), jak ludzie potrafią się zmieniad, zwłaszcza
ci starsi. Myślę, że dla nich to jest ważne, że mogą poznawad nowych ludzi i to nie tylko w swoim
obszarze wiekowym, w swojej kategorii wiekowej. Uczą się od nich też młodzi” IDI, R3 - pomoc
społeczna.
Podobnie jak w przypadku obszaru ochrony zdrowia, pojawiają się opinie, iż należy szczególnie
zadbad o wsparcie dla osób starszych. Respondenci wskazywali na przypadki osób chorych, które
wymagają stałej opieki medycznej (m.in. w domach opieki).
Osoby uczestniczące w wywiadzie grupowym, podkreślały, iż w ich przypadku najbardziej użyteczne
działania, to te, które będą wspierały obieg informacji pomiędzy nimi a samorządem.
„Musi byd dobre łącze, bo inaczej to będzie *tak, że+ pójdziemy dwutorowo” FGI, R5 - pomoc
społeczna.
Trudno wyróżnid konkretny obszar wsparcia, jaki byłby najważniejszy, gdyż każda z zaproszonych
organizacji była wyrazem tego, iż pomoc społeczna ma bardzo szeroki zakres oddziaływania.
W wywiadzie grupowym udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających
w zakresie: pomocy osobom bezdomnym, wsparcia dla dzieci z ubogich rodzin, działao na rzecz osób
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niepełnosprawnych, pomocy w powracaniu do społeczeostwa osobom opuszczającym zakłady karne,
pomocy osobom zagrożonym eksmisją, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Każdy z tych obszarów
w ich opinii wymaga ciągłego wsparcia, gdyż te problemy są aktualne w województwie.
Obszar rynku pracy:
Respondenci badania IDI za najważniejsze zadania do realizacji w ramach rynku pracy uznali
koniecznośd wprowadzenia zmian w zakresie edukacji, czyli kształcenia zawodowego, jak to ujął
jeden z respondentów: „(…) czyli zmienid, żeby nie kształcid ludzi niepotrzebnych gospodarczo” IDI,
R1- rynek pracy. Ważną kwestią poruszaną w wywiadach było również powiązanie dofinansowanych
szkoleo (rozumianych tutaj jako szkolenia realizowane obecnie w ramach PO KL, dla osób
bezrobotnych) z faktyczną możliwością znalezienia pracy przez ich uczestników. Przy czym należy
mied na uwadze, iż ukooczenie szkolenia przez osobę bezrobotną, nie jest jedynym warunkiem
uzyskania zatrudnienia. Warto wykorzystad możliwośd powiązania szkoleo z konkretną potrzebą
przedsiębiorców w regionie, dzięki czemu realizowane działania będą komplementarne. W badaniu
IDI udział wziął również przedstawiciel fundacji zrzeszającej firmy rodzinne, który wyraził opinię,
iż obecnie ich działalnośd nie jest dostrzegana. Działania fundacji skupiają się na tym, aby pokazywad
jak silną częśd sektora gospodarki stanowią tego typu przedsiębiorstwa, gdyż funkcjonują oraz
inwestują one w lokalnym środowisku, dają zatrudnienie mieszkaocom regionu. Wyraził on zdanie, iż
„urząd powinien zaproponowad firmom rodzinnym konsultacje przy różnych projektach (…).
Na pewno powinni byd brani pod uwagę w konsultacjach” IDI, R2 - rynek pracy.
Uczestnicy wywiadu grupowego, podkreślali, że w ich przypadku szczególnie istotne jest wspieranie
organizacji pozarządowych w zakresie dostępu do urządzeo, biur, usług księgowych, prawniczych.
W wielu przypadkach organizacje takie działają jedynie ze składek, ich spotkania odbywają się
okazjonalnie, nie stad ich na codzienne wynajmowanie biura, czy opłacanie personelu, który nie jest
niezbędny w codziennej działalności.
Obszar edukacji:
Uczestnicy wywiadów pogłębionych wskazywali na potrzebę wsparcia edukacji młodzieży w zakresie
przedsiębiorczości. W opinii respondentów w szkołach nie kształtuje się postaw przedsiębiorczych.
Młodzież przyswaja wiedzę z konkretnych przedmiotów, nie prowadzi się zajęd pobudzających ich
kreatywnośd. Ponadto wskazuje się na takie działania w sferze edukacji, jak kształtowanie postaw
obywatelskich, czy edukacja w zakresie możliwości wykorzystania wolontariatu.
Uczestnicy badania FGI natomiast wskazywali na takie potrzeby w zakresie edukacji, jak
wykorzystywanie potencjału seniorów, umożliwienie im przekazywania swojej wiedzy młodym,
a także z drugiej strony zapewnienie im możliwości samorozwoju i nabywania nowej wiedzy.
„Ja tylko powtórzę - emerytów w Poznaniu jest 120 tys. a aktywnych jest 10%, reszta siedzi
w papciach przed telewizorem. Częśd uruchamia się własnoręcznie, więc trzeba uruchomid tą
resztę- 40 tys.” FGI, R1 - edukacja
Wskazywano również potrzebę wpierania edukacji artystycznej młodzieży, zwłaszcza wśród dzieci
z ubogich rodzin, które często nie mają możliwości rozwijania swoich talentów.
Odpowiedzi na pytanie o to jakie działania powinny byd priorytetowe, czyli jak najszybciej podjęte
w ramach polityki społecznej, pokrywają się w znacznym stopniu z opiniami na temat tego, jakie
zadania powinny byd zrealizowane w ramach polityki społecznej. W związku z tym, iż respondenci
badania ilościowego mieli możliwośd udzielenia maksymalnie 3 odpowiedzi w dowolnym obszarze
dokonano selekcji wskazanych odpowiedzi, pod kątem obszarów, do których się odnoszą.
W ramach obszaru pomocy społecznej uznano, iż należy w najbliższej przyszłości zadbad o wsparcie
dla osób niepełnosprawnych (szczególnie istotna jest opieka dla osób, które nie są w stanie
samodzielnie funkcjonowad, minimalizowanie barier architektonicznych). Niezbędne są działania
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w zakresie opieki nad osobami starszymi (w tym również wspieranie działao na rzecz aktywizacji osób
starszych) oraz nad osobami przewlekle chorymi. Istotne jest również w tym obszarze wspieranie
osób bezdomnych, dożywianie osób potrzebujących i przeciwdziałanie przemocy. Ponadto, należy
wspierad osoby młode o niskich dochodach w pozyskiwaniu własnego mieszkania. W zakresie
działalności podmiotów oferujących pomoc społeczną, wskazywano na potrzeby związane
ze wsparciem merytorycznym kadry pomocy społecznej (uczenie się przez całe życie), wzmocnieniem
mechanizmów diagnozowania problemów występujących w regionach, rozwijaniem skutecznych
form pracy socjalnej z osobami długotrwale korzystającymi z pomocy społecznej oraz ulepszanie
kanałów informacji na temat osób potrzebujących pomocy.
Zadania wchodzące w obszar edukacji łączą się z tymi, które wskazano w zakresie bezrobocia. Jest
to przede wszystkim wpieranie młodzieży w poszukiwaniu pracy, doskonalenie kształcenia
zawodowego, wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie emigracji zagranicznej
w celach zarobkowych, dokształcanie młodzieży, oferowanie kursów kwalifikacyjnych
umożliwiających uzyskanie zatrudnienia oraz pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych,
przedsiębiorstw społecznych.
Respondenci wskazali, iż w zakresie działao obywatelskich należy przede wszystkim wspierad
partnerstwa (wsparcie merytoryczne), współpracę z trzecim sektorem i wolontariat. Ponadto,
niezbędne jest szersze konsultowanie dokumentów, włączanie mieszkaoców w politykę regionalną
oraz umożliwienie dostępu do porad prawnych (zwłaszcza na potrzeby działalności organizacji
pozarządowych).
W dziedzina ochrony zdrowia zauważa się potrzebę zwiększania dostępności do placówek
świadczących usługi lecznicze oraz wspieranie/tworzenie placówek działającymi na rzecz osób
z chorobami psychicznymi i chorych na Alzheimera.
Ponadto zadeklarowano, iż w zakresie pozyskiwania środków na działalnośd LPPS istotne jest
zwiększenie informacji na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych (nie tylko z EFS, ale
również z innych programów krajowych, czy Komisji Europejskiej), a także dążenie do ułatwiania
procedury wnioskowania o dofinansowanie.
Jakie obszary nie pojawiają
się w RPO 2014+
i strategicznych
dokumentach na poziomie
regionalnym i krajowym, a
są ważnym elementem
polityki społecznej?

-

Przedstawiciele LPPS biorących udział w badaniu nie posiadali
szczegółowej wiedzy na temat dokumentów programowych
województwa. Do tej pory korzystali oni głównie ze wsparcia
oferowanego w ramach PO KL 2007 – 2013. To on stanowił główny
punkt odniesienia w zakresie możliwych obszarów wsparcia
w przyszłej perspektywie finansowej UE. Na podstawie analizy
danych zastanych, a w tym założeo interwencji EFS, w przyszłym
okresie programowania można wskazad najważniejsze priorytety,
które dotyczą sfery polityki społecznej. Są to następujące cele:

wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia;
wspieranie wypracowania i wdrożenia rozwiązao systemowych na rzecz aktywnego i zdrowego
starzenia się;
podniesienie efektywności działao instytucji rynku pracy w odniesieniu do zmieniającej się
sytuacji na rynku pracy;
poprawa skuteczności i efektywności polityki publicznej w obszarze włączania społecznego
i zwalczania ubóstwa;
poprawa skuteczności polityki publicznej w obszarze ekonomii społecznej i wzrost znaczenia
ekonomii społecznej w politykach sektorowych, regionalnych i lokalnych;
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-

stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania w ramach systemu oświaty, dostosowanego
do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce;
zwiększenie skuteczności polityk publicznych i działao podejmowanych na rzecz indywidualnych
osób i instytucji poprzez wykorzystanie innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej73.

-

Szczególnie istotne z punktu widzenia przeanalizowanych dokumentów jest upowszechnianie
współpracy JST z lokalnymi podmiotami polityki społecznej. W tym względzie wskazuje się
koniecznośd organizowania konsultacji społecznych dokumentów strategicznych, zarówno
na poziomie krajowym jak i regionalnym. Wśród badanych pojawiła się opinia, iż nie mają oni
zaufania wobec samorządu co do tego, że ich głos jest faktycznie uwzględniany w ostatecznych
zapisach programów czy strategii.
„Nie będzie zaufania, gdy nie będzie dialogu, a nie ma go bez komunikacji, bez szacunku. To są
fundamenty współpracy, a nie tylko zlecanie, bo zlecanie to transfer. A my współpracujemy na
rzecz celu, dlatego potrzebujemy zaufania, komunikacji.” - FGI, R3 - przedstawiciele samorządu
lokalnego.
Należy stosowad zasadę tworzenia klarownych raportów z przeprowadzonych konsultacji,
wskazujących, które uwagi zostały przyjęte, a które zostały odrzucone i dlaczego. Zgłaszano również
propozycję, aby upowszechniad wiedzę na temat wzorcowych przykładów nawiązywania partnerstw
LPPS z JST. Z obecnych analiz wynika, że wiele LPPS działa jedynie w obrębie ustanowionych zadao,
czy to w statucie, czy w innych dokumentach. Realizacja tych działao jest na tyle absorbująca, iż nie
pozwala na współpracę w innych zakresach i proponowanie nowych innowacyjnych rozwiązao.
Opinie respondentów badania jakościowego zostały przyporządkowane do obszarów polityki
społecznej.
Ekonomia społeczna:
Niezbędne jest wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej, zwłaszcza spółdzielni socjalnych
i przedsiębiorstw społecznych. Szczególnie na początku ich działalności w kwestiach prawnych oraz
księgowych. W opinii eksperta w zakresie ekonomii społecznej, najważniejsze jest, aby wykorzystad
i realizowad już wypracowane założenia, szczególnie tutaj istotny jest Regionalny Plan Rozwoju
Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020.
„[Potrzeba] mądrej struktury wsparcia ekonomii społecznej, zachęcenia do aktywności lokalnej.
Myślę o pomocy z zakresu integracji społecznej, związanej z rozwojem lokalnym. To jest dośd
istotne wyzwanie dla samorządu” IDI, R1 - ekonomia społeczna.
Jeden z przedstawicieli organizacji sieciujących wyraził opinię, iż należy budowad „przyjazne
środowisko” dla tworzenia spółdzielni socjalnych oraz przedsiębiorstw społecznych. Wyraził on
opinię, iż „poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych będą powstawad nowe miejsca
pracy” IDI, R2 - organizacje sieciujące.
„Uważam, że bardzo dużo też trzeba poświęcid czasu, środków i działania związanego z jednej
strony z budowaniem takiego przyjaznego środowiska, żeby też te przedsiębiorstwa, które
powstaną, były w stanie od razu ruszyd *ze+ swoją działalnością, a nie potykad się o pewne
problemy czy to prawne, czy też inne, które czasami nie są bezpośrednim profilem działalności
spółdzielni, a zajmują bardzo dużo czasu.” IDI, R2 - organizacje sieciujące.
73
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Pomoc społeczna/integracja społeczna:
W obszarze integracji społecznej pojawia się wątek integracji międzypokoleniowej, wykorzystywania
wiedzy osób starszych oraz przekazywania jej młodszym pokoleniom. Dodatkowo wsparcie
w obszarze opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, które nie są w stanie samodzielnie
funkcjonowad. Pojawiały się również opinie, iż należy wspierad finansowo rodziny, które podjęły się
opieki nad osobą starszą, często rezygnując z pracy zarobkowej. Kluczowe również są działania na
rzecz podniesienia standardu opieki dla osób starszych (zwiększenie dostępności do usług
pielęgnacyjnych, medycznych). Wskazano również na potrzebę wsparcia w obszarze pomocy dla
rodzin, które są dysfunkcyjne. Mogłaby byd ona realizowana poprzez np. asystenta rodziny albo też
coaching, mentoring czy uświadamianie rodzinom możliwości uczenia się życia.
Ponadto uczestnicy badania jakościowego wskazywali na potrzebę przeznaczania środków
na realizację programu wychodzenia z bezdomności.
Rynek pracy
W zakresie rynku pracy, powinien byd położony nacisk na kształcenie w takich obszarach, w jakich
w danej chwili zgłaszane jest największe zapotrzebowanie. Potrzebna jest baza, w której
odnotowywane byłoby zapotrzebowanie na specjalistów z danej branży, w danym regionie i pod tym
kątem powinny byd pisane projekty podnoszące kwalifikacje zawodowe. Jeden z przedstawicieli
organizacji pozarządowych w zakresie rynku pracy wyraził to następująco:
„*to jest dobry program – PO KL] trzeba go tylko doszlifowad, żeby *wsparcie+ było bardziej związane
z potrzebami poszczególnych przedsiębiorców i żeby ci ludzie przynajmniej w dużym odsetku znaleźli
pracę. Czyli żeby to był jakiś warunek, że jak on kooczy, to ma pewną pracę. Żeby nie było szkolenia
dla szkoleo.” – IDI, R1 – rynek pracy
Jak zauważa przedstawiciel mediów lokalnych:
„w gminach jest dośd duże bezrobocie, myślę, że skupienie się na rozwiązaniu tego problemu powinno
byd jednym z kluczowych …, przyciągnięcie inwestorów, ułatwienia w zakładaniu miejsc pracy” IDI, R1
- lokalne media.
Edukacja:
W zakresie edukacji pojawiły się propozycje dotyczące kształcenia postaw przedsiębiorczych
i pokazywanie dobrych praktyk w zakresie zakładania własnej działalności.
„*edukacja+ nie tylko na poziomie zakładania swoich firm, ale diagnozowania pewnych wartości.
Tego typu projekty wspierające indywidualne rozwiązania są potrzebne” IDI, R2 - edukacja.
Respondenci uważają, iż potrzebne są projekty mające na celu wsparcie indywidualnych rozwiązao,
nie tylko tych o charakterze stricte społecznym.
Ważne w zakresie edukacji jest również wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia. Przebadani
wskazywali na koniecznośd podjęcia działao dotyczących socjalizacji najmłodszych, mających na celu
rozwijanie zachowao społecznych u dzieci. Działania miałyby uczyd je tego, z czym nie są w stanie
poradzid sobie rodzice. Wsparcie to powinno dotyczyd przede wszystkim rodzin dysfunkcyjnych,
w których rodzice nie potrafią przekazywad dzieciom umiejętności społecznych.
„myślę, że jeżeli także, każde dziecko miałoby możliwośd korzystania z „klubu maluszka” od tych
*najmłodszych lat+, to nie byłaby potrzebna żadna socjoterapia - wszystko byłoby wpajane i to,
czego nie potrafią rodzice byłoby nabywane przez dzieci w innych warunkach.” IDI, R4 - pomoc
społeczna.
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Wyróżniono edukację obywatelską (w zakresie chociażby segregacji śmieci, a co ważniejsze w odniesieniu do tolerancji dla innych kultur, religii, ras). Respondenci wskazywali na potrzeby
działao dotyczących również kształcenia postaw obywatelskich, promowania oraz wspierania
inicjatyw obywatelskich. Wyszczególniono także obszar aktywności społecznej jako zakres
wymagający wsparcia.
Ochrona zdrowia:
W obszarze zdrowia działania powinny byd ukierunkowane nie tylko na zakup specjalistycznego
sprzętu, który pomaga w leczeniu i diagnozowaniu chorób, ale również na niezbędną promocję akcji
profilaktycznych. Jeden z respondentów podał propozycję konkretnego działania, jakim jest
zapewnienie osobom bezrobotnym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym konsultacji lekarskich
oraz przeprowadzenie akcji badao profilaktycznych wśród tych osób.
Funkcjonowanie samorządu:
Wyzwania dla regionalnej polityki społecznej w odniesieniu do zapisów dokumentów programowych,
to w opinii respondentów badania jakościowego koniecznośd wzmocnienia współpracy pomiędzy JST
a różnymi podmiotami działającymi w danym regionie (m.in. przedsiębiorcami, społecznościami
lokalnymi, instytucjami otoczenia biznesu). Istotne powinno byd upowszechnianie znaczenia
konsultacji społecznych (np. kluczowych dokumentów), a także promowanie idei organizacji
parasolowych74. Pojawił się również głos jednego z przedstawicieli organizacji pozarządowych
działających w obszarze funkcjonowania samorządu, odnośnie wsparcia finansowego udzielanego
przez JST organizacjom pozarządowym:
„Im bardziej samorząd wspiera organizacje, tym są bardziej zależne, a ja się tego boję. Teraz będą
fundusze norweskie, mieliśmy grant od Szwajcarów. Fajnie, gdyby organizacje w mieście skupiały
się na pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz” IDI, R2 - funkcjonowanie samorządu.
Podsumowanie:
Według respondentów istotnym mankamentem Strategii Rozwoju WW do roku 2020 jest brak
obiektywnego (np. opartego o weryfikowalne indeksy) systemu pomiaru kryteriów, według których
dokonano przyporządkowania, tj.: ważności, pilności, rosnącego znaczenia problemu. Poniżej
wskazano najważniejsze cele w ramach poszczególnych priorytetów Strategii:
-

-

Priorytet I - Wielkopolska Równych Szans i Możliwości - poszerzenie oferty edukacyjnej oraz
podnoszenie jakości kształcenia.
Priorytet II – Zdrowi Wielkopolanie - kwestie związane z profilaktyką i promocją zdrowia,
skierowane również do grupy jaką jest młodzież.
Priorytet III – Bezpieczna Wielkopolska (bezpieczeostwo publiczne i socjalne) - przerywanie
„pętli ubóstwa” i przeciwdziałanie dziedziczeniu biedy oraz rozwój profilaktyki oraz programów
zwalczania patologii społecznej i przestępczości.
Priorytet IV – Wielkopolska Obywatelska - realizacja projektu „Dzieci i młodzież szansą
zdynamizowania rozwoju sektora obywatelskiego”;
Priorytet V - Samorząd Województwa Wielkopolskiego partnerem, doradcą i konsultantem
lokalnych podmiotów polityki społecznej - służba pomocą w procesie tworzenia i/lub wdrażania
lokalnych programów polityki społecznej.
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Organizacje parasolowe (umbrella organizations) to zrzeszenia, których celem jest reprezentacja interesów swoich
członków (przez „reprezentację” rozumie się często również ochronę tych interesów, stąd porównanie z parasolem).
Organizacje zrzeszają się, żeby ich głos był lepiej słyszalny i trudniejszy do podważenia, *za: „Organizacje parasolowe jako
ośrodki edukacji obywatelskiej, A. Mazgal, Instytut Spraw Publicznych+.

122

Główny nacisk w kwestii priorytetów Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego
do 2020 roku kładzie się na działania wyprzedzające, mające na celu zapobieganie powstawaniu
problemów społecznych na jak najwcześniejszym etapie.
Uczestnicy badania wskazali jako najważniejsze, w zakresie poszczególnych priorytetów strategii WW
następujące zadania do realizacji:
-

W zakresie Priorytetu równości szans i możliwości:
Umożliwienie dostępu do edukacji osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Równy dostęp do różnych działao dla kobiet i mężczyzn.
Rozwój miejsc pracy dla kobiet
Walka z bezrobociem

W zakresie Priorytetu Zdrowie:
- Równy dostęp do placówek ochrony zdrowia, rozwój ośrodków geriatrycznych oraz
profilaktyka.
- Równy dostęp do opieki medycznej.
- Dostępnośd oraz upowszechnienie usług medycznych.

-

W zakresie Priorytetu Bezpieczeostwo:
Zwiększanie poczucia bezpieczeostwa wśród dzieci i młodzieży.
Przeciwdziałanie przemocy, pomoc uzależnionym, ochrona rodzin przed patologiami.

-

W zakresie Priorytetu Obywatelskośd:
Tworzenie nowych organizacji pozarządowych oraz rozwój wolontariatu.

-

W zakresie Priorytetu Partnerstwo Samorządu WW:
Rozwijanie współpracy.
Zwiększenie świadomości z korzyści płynących ze współpracy.

-

-

Dodatkowo, zdaniem ekspertów w zakresie zdrowia najważniejszym zadaniem do realizacji jest
kształcenie oraz realizowanie zadao z zakresu działao profilaktycznych. Natomiast w obszarze
edukacji eksperci wskazywali głównie na nauczanie z zakresu przedsiębiorczości, jako jedno
z najważniejszych zadao do realizacji w tym obszarze. Podobnie w zakresie edukacji wskazywano na
koniecznośd wprowadzenia zmian w procesie kształcenia zawodowego (zarówno w formach
szkolnych jak i kursowych) i dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. W zakresie pomocy
społecznej wskazano głównie na działania z zakresu dostępności informacji, zapraszania do
partycypacji w ramach LPPS czy też włączanie członków LPPS do udziału w lokalnej diagnozie
w obszarze pomocy społecznej. Ważnym obszarem działao w zakresie pomocy społecznej powinna
byd również integracja międzypokoleniowa, a także wsparcie w obszarze opieki nad osobami
zależnymi. W zakresie ekonomii społecznej podkreślano niezbędnośd wsparcia dla podmiotów
ekonomii społecznej.
W temacie funkcjonowania samorządu podkreślono koniecznośd wzmocnienia współpracy pomiędzy
JST a różnego rodzaju podmiotami, a także upowszechnienie znaczenia konsultacji społecznych
kluczowych dokumentów. Podkreślono również koniecznośd promowania idei organizacji
parasolowych.
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4. Analiza SWOT
W niniejszej analizie SWOT zawarte zostały uporządkowane informacje na temat mechanizmów
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi podmiotami polityki społecznej.
Dane zostały posegregowane i uporządkowane w oparciu o cztery kategorie: mocne i słabe strony
mechanizmów współpracy SWW z LPPS oraz szanse i zagrożenia z nimi związane.
Na podstawie przeprowadzonych badao jakościowych i ilościowych, do mocnych stron współpracy
samorządu z LPPS zaliczyd można gotowośd obu stron do jej nawiązania, praktyka wyniesiona
z realizacji wspólnych projektów w ramach środków unijnych oraz wiedza i doświadczenie LPPS.
Z kolei wśród czynników wewnętrznych a negatywnych zaliczyd można przede wszystkim brak
zaufania LPPS do obietnic składanych przez samorząd, ograniczenie współpracy do strony finansowej,
oraz brak miejsca wymiany wiedzy i doświadczeo.
Za szansę przy współpracy samorządu województwa z LPPS uznad można wzrost świadomości
samorządu i LPPS z korzyści płynących z kooperacji oraz nowe założenia dokumentów programowowdrożeniowych oraz zatwierdzenie dokumentów mających wpływ na politykę społeczną
a oferujących możliwości nawiązania współpracy. Z drugiej strony za zagrożenia uznad można m.in.
niewystarczające środki finansowe na realizację wspólnych zadao.
Szczegółowe informacje zostały przedstawione na poniższej macierzy SWOT.

-

wewnętrzne

-

-

-

zewnętrzne

-

-

pozytywne
gotowośd LPPS oraz Samorządu WW do
nawiązywania współpracy;
doświadczenie z realizacji wspólnych
projektów w ramach PO KL 2007 –
2013;
doświadczona kadra pracująca
w szeregach LPPS;
dysponowanie odpowiednią
infrastrukturą do realizacji wspólnych
zadao;
chęd podmiotów do zrzeszania się,
występowania wspólnie w istotnych dla
regionu sprawach.
nowe założenia dokumentów
programowo - wdrożeniowych,
oferujące możliwości nawiązywania
współpracy (PO WER, WRPO 14+)
zwiększanie świadomości z korzyści
płynących ze współpracy;
zatwierdzenie istotnych dokumentów,
mających wpływ na politykę społeczną
w kraju i regionie (np. Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej).

negatywne
-

-

brak zaufania ze strony LPPS do obietnic
Samorządu WW;
opieranie współpracy na korzyściach
finansowych;
wypalenie zawodowe pracowników
LPPS;
brak forum wymiany doświadczeo;
podejście proceduralne do współpracy,
brak czynnika ludzkiego w kontaktach;
poczucie niedoinformowania.

nierealizowanie podstawowych założeo
dokumentów programowych;
brak funduszy na realizację wspólnych
działao (LPPS i Samorządów).
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Aneksy
Raport metodologiczny
I.

Opis proponowanych metod badawczych
1.1.

Logika badania i organizacji procesu badawczego

Realizacja celu głównego badania wymaga zastosowania kombinacji wzajemnie uzupełniających się
metod badawczych, które pozwolą odpowiedzied na postawione pytania szczegółowe,
a w konsekwencji dostarczyd użytecznych wniosków niezbędnych do dokonania diagnozy
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi podmiotami polityki
społecznej, czyli osiągnięcia celu głównego badania. W tym celu, niezbędne jest objęcie badaniem
różnych grup respondentów, co pozwoli pozyskad informacje ukazujące różne punkty widzenia i tym
samym minimalizujące ryzyko otrzymania stronniczych danych.
Ze względu na złożonośd problematyki oraz stosowanie licznych technik zbierania danych, całośd
procesu badawczego została podzielona na trzy kluczowe fazy, które będą wyznaczały kolejnośd
prowadzonych prac badawczych:
I.
Etap przygotowawczy – strukturalizacja badania
II.
Etap badawczo-analityczny
III.
Etap rekomendacyjny
I. Etap przygotowawczy – strukturalizacja badania
Pierwszy etap prac badawczych ma na celu doprecyzowanie zakresu i metodologii badania poprzez
przeprowadzenie wstępnej analizy desk research oraz zapoznanie się z materiałami dotyczącymi
mechanizmów współpracy Samorządu WW z LPPS. Na tym etapie wykorzystując pierwsze wnioski
z analizy desk research zespół badawczy szczegółowo projektuje cały proces badania oraz
opracowuje narzędzia do badao terenowych – IDI, PAPI, FGI, CAWI. Zakooczeniem tego etapu
badania będzie przekazanie raportu metodologicznego. Na etap ten składają się następujące
zadania:
I.
Wstępna analiza desk research, która jest kontynuacją i uzupełnieniem analizy przeprowadzonej
na etapie tworzenia oferty. Głównym celem analizy wstępnej jest potwierdzenie założeo
dokonanych na etapie tworzenia oferty oraz identyfikacja pozostałej dokumentacji możliwej do
analizy w ramach badania. Podczas wstępnej analizy desk research zespół badawczy zapozna się z
dokumentami dotyczącymi nawiązywania współpracy samorządu z lokalnymi podmiotami
polityki społecznej oraz z dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego w zapytaniu
ofertowym.
II.
Opracowanie narzędzi badawczych i raportu metodologicznego, do których zostaną
wykorzystane wnioski ze wstępnej analizy desk research.
II. Etap badawczo-analityczny
Etap rozpocznie się wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiającego raportu metodologicznego wraz
z zestawem narzędzi badawczych. Na tym etapie zostaną zrealizowane badania terenowe oraz
prowadzona będzie dalsza analiza desk research. Dane uzyskane w ramach badao terenowych
i analizy desk research zostaną ze sobą skonfrontowane i zsyntezowane w procesie analizy danych
(zarówno ilościowych jak i jakościowych). Na etap ten składają się następujące zadania:
I.

Właściwa analiza desk research, która pozwoli na pogłębioną analizę dokumentów związanych
z diagnozą współpracy samorządów z lokalnymi podmiotami polityki społecznej. Wnioski z analizy
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posłużą do interpretacji danych uzyskanych w ramach pozostałych technik badawczych. Desk
research ma również cel informująco-sprawozdawczy. Dzięki niemu czytelnik raportu zapozna się
z najważniejszymi kwestiami formalno-strategicznymi regulującymi politykę społeczną regionu.
II.

Wywiady kwestionariuszowe PAPI - ankieta zostanie przeprowadzona wśród przedstawicieli
lokalnych podmiotów polityki społecznej. Rozumiane są one tutaj jako instytucje skupione na
zadaniach związanych z edukacją, pomocą społeczną, rynkiem pracy i szeroko rozumianą ochroną
zdrowia – jednostki organizacyjne pomocy społecznej (PCPR, OPS, DPS) oraz organizacje
pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS) i inne
jednostki (np. OHP, kluby pracy), których działania bezpośrednio wpisują się w priorytety
regionalnej polityki społecznej.

III.

Wywiady kwestionariuszowe CAWI - badanie to będzie stanowiło uzupełnienie badania PAPI,
dzięki czemu wykonawca stosunkowo niskim kosztem zwiększy wielkośd próby badania
ilościowego, a poprzez to zmniejszy się błąd szacowania w próbie. Dane pozyskane tą metodą
umożliwią szerszą analizę sieci społecznych, dzięki temu, że zaangażujemy w badaniu wszystkich
aktorów współpracy.

IV.

Wywiady IDI - wywiady eksperckie zrealizowane zostaną z ekspertami w zakresie regionalnej
polityki społecznej. Ten etap służyd ma konsultacji wyników badao kwestionariuszowych oraz
zaopiniowaniu ich pod kątem rekomendacji przez osoby dysponujące największym
doświadczeniem w zakresie wdrażania rozwiązao w obrębie polityki publicznej –
przedstawicielom organizacji skupiających pomniejsze organizacje i będące ich przedstawicielami
(np. WFON, OWES-y itd.).

V.

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) - zrealizowane one zostaną z przedstawicielami
Samorządu WW, a także z przedstawicielami lokalnych podmiotów polityki społecznej
w obszarach takich jak: pomoc społeczna, rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia, aktywnośd
obywatelska, integracja społeczna. Ich założeniem będzie odniesienie się do wyników badao
kwestionariuszowych i konsultacja mechanizmów wdrażania rekomendacji. Przewidziane są tutaj
grupy fokusowe, których uczestnicy rekrutują się, z jednej strony z lokalnych władz
samorządowych (urzędy gminy, starostwa powiatowe), z drugiej zaś, z przedstawicieli jednostek
organizacyjnych Samorządu WW, które funkcjonują w obszarze regionalnej polityki społecznej UMWW, ROPS, WUP i inne.

VI.

Analiza sieci społecznych - metoda ta pozwoli na przedstawienie informacji ukazujących
częstośd, charakter i siłę współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego
a lokalnymi podmiotami polityki społecznej.

Efektem zakooczenia tego etapu prac badawczych będzie zestaw wniosków użytecznych na ostatnim
etapie realizacji badania.
III. Etap rekomendacyjny
Istotą ostatniego etapu badania jest stworzenie pakietu rekomendacji. Kluczową techniką będzie
analiza SWOT/TOWS, która umożliwi uporządkowanie zgromadzonego materiału pod kątem
mocnych i słabych stron.
Po zamknięciu tego etapu zostanie przygotowany raport koocowy z badania, który następnie
poddany będzie procesowi konsultacji z Zamawiającym.
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Rysunek 4. Schemat organizacji badania
ETAP PRZYGOTOWAWCZY
- wstępna analiza desk research
- opracowanie narzędzi badawczych
ETAP BADAWCZO-ANALITYCZNY
- właściwa analiza desk research
- badania terenowe (PAPI, IDI, FGI, CAWI)
- analiza sieci powiązao (SNA)
ETAP REKOMENDACYJNY
- analiza SWOT/TOWS
- raport koocowy

Źródło: opracowanie własne
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1.2.

Opis metod i technik badawczych wraz z opisem sposobu doboru próby badawczej

Badanie zostanie zrealizowane przy użyciu poniższych metod i technik badawczych:
1. analiza desk research;
2. wywiady kwestionariuszowe PAPI;
3. wywiady kwestionariuszowe CAWI;
4. wywiady IDI;
5. wywiady FGI;
6. analiza sieci społecznych;
7. analiza SWOT/TOWS.
1.2.1.

Analiza danych zastanych

Badanie metodą desk research polega na analizie istniejących już informacji, tzw. danych wtórnych.
Analizie poddawane są m.in. dane statystyczne, raporty, publikacje czy opracowania branżowe.
W pierwszych etapach analizy zebrany materiał jest sprawdzany pod kątem jakości i rzetelności.
Dopiero po wyselekcjonowaniu wiarygodnych danych jest przeprowadzana właściwa analiza desk
research.
W ramach niniejszego badania analiza desk research zostanie podzielona na dwa etapy:
I.

II.

Wstępna analiza DR – która będzie kontynuacją i uzupełnieniem analizy przeprowadzonej na
etapie tworzenia oferty na realizację badania. Głównym celem analizy wstępnej będzie
potwierdzenie założeo dokonanych na etapie tworzenia oferty oraz identyfikacja całości
dokumentacji możliwej do analizy w ramach etapu II. Wyniki tego etapu analizy zostaną
również wykorzystane do konstrukcji narzędzi badawczych.
Właściwa analiza DR – rozpocznie się w momencie zatwierdzenia raportu metodologicznego.

Lista analizowanych dokumentów zidentyfikowanych na etapie tworzenia oferty obejmuje:
 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych
innych ustaw (projekt z dnia 31 lipca 2013 r.);
 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r.,Nr 209, poz. 1244);
 „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa wielkopolskiego za rok 2012.”
 „Kondycja społeczno – ekonomiczna powiatów wielkopolskich, Poznao, grudzieo 2012.”
 „Przejawy obywatelskości Wielkopolan i rola władz lokalnych w ich wspieraniu, 2012.”
 „Potencjał środowiska lokalnego do tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy WTZ
w kontekście opracowania modelu Budowania partnerstw publiczno-społeczno-prywatnych
wokół powstających spółdzielni socjalnych przy WTZ, Raport z badania, Poznao, dnia 30 listopada
2012 roku.”
 Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
 Strategia Europa 2020,
 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (na lata 2007-2013 oraz projekt WRPO do 2014+),
 dokumenty ogólnopolskie związane z tematyką polityki społecznej oraz z wdrażaniem działao
w obszarze polityki społecznej w nowym okresie programowania, m.in.:
o Strategia Rozwoju Kraju,
o Strategia Rozwoju Regionalnego,
o Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego,
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o
o
o
o

Umowa Partnerstwa,
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (projekt),
Krajowy Program Walki z Ubóstwem (projekt),
Program Operacyjny Wiedza Rozwój Edukacja (projekt).

Baza analizowanych dokumentów jest otwarta i będzie uzupełniana o nowe pozycje na etapie
prowadzenia analizy desk research. Wykonawca uwzględnieni w prowadzonej analizie wszystkie
wymienione dokumenty oraz przeprowadzi kwerendę identyfikującą ew. dodatkowe dokumenty
i opracowania, które mogą byd użyteczne dla prawidłowej realizacji przedmiotowego badania.
Jednocześnie, Wykonawca przeprowadzając kwerendę dostępnych i adekwatnych źródeł danych
pozyska dodatkowe dane i opracowania, które cechowad będzie użytecznośd z punktu widzenia
celów badania. Identyfikacja dodatkowych źródeł danych i opracowao przeprowadzona zostanie
m.in. z wykorzystaniem techniki doboru określanej mianem „kuli śniegowej” (snowball sampling), co
oznacza, iż informacja o kolejnych źródłach danych pozyskiwana będzie poprzez odnośniki i odsyłacze
we wcześniej analizowanych dokumentach, opracowaniach i źródłach internetowych.
Charakterystyka badania
Współpraca Samorządu z lokalnymi podmiotami polityki społecznej opiera się na określonych
dokumentach: ustawach sektorowych, rozporządzeniach, regulaminach itp. Analiza tych
dokumentów pozwoli zmapowad najważniejsze wytyczne dotyczące instytucjonalnych mechanizmów
kooperacji między oboma typami partnerów w zakresach określonych przez obszary tematyczne
badania. Jednocześnie powstał już szereg raportów i opracowao (np. w obrębie innych województw
czy we wcześniejszych okresach czasu) – ich analiza również ułatwi zarysowanie głównych praktyk
kooperacji.
Etap ten jest niezwykle istotny, ponieważ pozwala zarysowad kategorie współpracy, które później
przełożą się na kształt kwestionariusza wywiadu. Jednocześnie jego efektem powinna byd wstępna
typologia działających w obszarze polityki społecznej podmiotów. Jednocześnie na tym etapie
odbędzie się także analiza porównawcza Strategii Polityki Społecznej dla Województwa
Wielkopolskiego do 2020 roku pod kątem innych ramowych dokumentów – Europa 2020,
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, dokumentów ogólnopolskich itd. – a także analiza jej
wykonalności w poszczególnych obszarach, tzn. określenie jakie konkretne działania, narzędzia
i mechanizmy Strategia daje w wybranych polach dotyczących regionalnej polityki społecznej.
Ponadto jej zastosowanie umożliwi wyodrębnienie okresów współpracy Samorządu WW z LPPS - lub
stwierdzenie braku występowania takiej zmiennej różnicującej. Konceptualizację typologii form
współpracy, czy też stworzenie wstępnego katalogu przyczyn/problemów, które zostaną
wykorzystane w trakcie realizacji badania FGI (diagram Ishikawy).
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1.2.2.

Wywiad kwestionariuszowy (PAPI)

PAPI (Paper and Pencil Interview) technika ta polega na przeprowadzeniu przez ankietera wywiadu
z respondentem przy wykorzystaniu papierowego kwestionariusza. Ankieter przeprowadza wywiad
w sposób bezpośredni (face to face). Zadaje pytania i notuje w kwestionariuszu odpowiedzi. W razie
wątpliwości udziela respondentowi wyjaśnieo. Uzyskane w ten sposób wyniki są kodowane
i wprowadzane do komputera.
Sposób doboru próby do badania:
Próba warstwowa wymaga podzielenia operatu na podgrupy (klasy, warstwy). Następnie w każdej
z warstw dobór ma charakter losowy, czyli tworzona jest lista z ponumerowanymi elementami, na
podstawie tabeli liczb losowych wybierane są kolejne elementy do badania. W przypadku
niezrealizowania wywiadów z podmiotami wylosowanymi w pierwszej turze, schemat ten będzie
powtarzany, do czasu, aż uda się zrealizowad wywiady z odpowiednią ilością podmiotów. W tym
przypadku warstwy/kwoty odnosid się będą do rodzaju podmiotu badania, oraz regionów
określonych przez GUS.
Według klasyfikacji GUS województwo wielkopolskie składa się z 6 podregionów:
Podregion
kaliski:
Powiat jarocioski
Powiat kaliski
Powiat kępioski
Powiat
krotoszyoski
Powiat ostrowski
Powiat
ostrzeszowski
Powiat
pleszewski
Powiat m. Kalisz

Podregion
konioski:
Powiat
gnieźnieoski
Powiat kolski
Powiat konioski
Powiat słupecki
Powiat turecki
Powiat
wrzesioski
Powiat m. Konin

Podregion
leszczyoski:
Powiat gostyoski
Powiat grodziski
Powiat kościaoski
Powiat leszczyoski
Powiat
międzychodzki
Powiat
nowotomyski
Powiat rawicki
Powiat wolsztyoski
Powiat m. Leszno

Podregion pilski:
Powiat chodzieski
Powiat
czarnkowskotrzcianecki
Powiat pilski
Powiat
wągrowiecki
Powiat złotowski

Podregion
poznaoski:
Powiat obornicki
Powiat poznaoski
Powiat szamotulski
Powiat średzki
Powiat śremski
Podregion m.
Poznao:
Powiat m. Poznao

Zgodnie z tym podziałem Wykonawca tam gdzie to możliwe wylosuje przedstawiciela każdego
podregionu ze wszystkich powiatów wliczanych do danego podregionu. W przypadku gdy próba jest
mniejsza niż liczba regionów wyznaczonych przez GUS Wykonawca proponuje, aby w próbie znaleźli
się przedstawicie regionów północnych, centralnych i południowych.
W przypadku przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej wykonawca będzie brał pod uwagę
dostępnośd terytorialną takich podmiotów, gdyż ich liczebnośd jest znacznie ograniczona.
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Podmioty badania
Wywiady kwestionariuszowe zostaną przeprowadzone z:
5. jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (PCPR, OPS, DPS) - 35 ankiet;
Szczegółowy dobór próby:
Podmiot badania
PCPR75
OPS76
DPS77
suma

Populacja generalna
35
225
72
329

Próba
10
15
10
35

Dodatkowo Wykonawca proponuje, aby podmioty biorące udział w badaniu były zróżnicowane
regionalnie:
Podmiot badania
Próba
Podregion78
PCPR
2
kaliski
2
konioski
2
leszczyoski
2
pilski
1
poznaoski
1
m. Poznao
suma
10
OPS
3
kaliski
3
konioski
3
leszczyoski
2
pilski
2
poznaoski
2
m. Poznao
suma
15
DPS
2
kaliski
2
konioski
2
leszczyoski
2
pilski
1
poznaoski
1
m. Poznao
suma
10
suma
35
6. organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej - 35 ankiet;
Obszar polityki społecznej
Próba
pomoc społeczna
6
rynek pracy
6
edukacja
6
ochrona zdrowia
6
aktywnośd obywatelska
5
integracja społeczna
6
suma
35
75

Źródło: http://wuw.bip-i.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej
Źródło: http://www.politykaspoleczna.gov.pl/index.php?gid=59
77
Źródło: http://wuw.bip-i.pl/rejestry-ewidencje-i-archiwa/wydzial-polityki-spolecznej
78
Podregiony zdefiniowane przez GUS.
76
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Dodatkowo Wykonawca proponuje, aby struktura próby uwzględniała zróżnicowanie terytorialne
badanych grup:
Obszar polityki społecznej
Podregion79
Próba
pomoc społeczna
kaliski
1
rynek pracy
1
edukacja
1
ochrona zdrowia
1
aktywnośd obywatelska
1
integracja społeczna
1
suma
6
pomoc społeczna
konioski
1
rynek pracy
1
edukacja
1
ochrona zdrowia
1
aktywnośd obywatelska
1
integracja społeczna
1
suma
6
pomoc społeczna
leszczyoski
1
rynek pracy
1
edukacja
1
ochrona zdrowia
1
aktywnośd obywatelska
1
integracja społeczna
1
suma
6
pomoc społeczna
pilski
1
rynek pracy
1
edukacja
1
ochrona zdrowia
1
aktywnośd obywatelska
1
integracja społeczna
1
suma
6
pomoc społeczna
poznaoski
1
rynek pracy
1
edukacja
1
ochrona zdrowia
1
aktywnośd obywatelska
1
integracja społeczna
1
suma
6
pomoc społeczna
m. Poznao
1
rynek pracy
1
edukacja
1
ochrona zdrowia
1
integracja społeczna
1
suma
5
suma
35

79

Podregiony zdefiniowane przez GUS.
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7. podmiotami ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS) - 15 ankiet.
Podmioty ekonomii społecznej
Próba
spółdzielnie socjalne
3
WTZ
3
ZAZ
3
CIS
3
KIS
3
suma
15
Dodatkowo Wykonawca proponuje, aby struktura próby uwzględniała zróżnicowanie terytorialne
badanych grup:
Podmiot ekonomii społecznej
Podregion80
Próba
81
spółdzielnie socjalne
pilski
1
m. Poznao
1
konioski
1
suma
3
WTZ82
pilski
1
m. Poznao
1
konioski
1
suma
3
ZAZ83
pilski
1
kaliski
1
konioski
1
suma
3
CIS84
pilski
1
m. Poznao
1
konioski
1
suma
3
KIS85
pilski
1
kaliski
1
konioski
1
suma
3
suma
15

80

Podregiony zdefiniowane przez GUS. W sytuacji, gdy w danym regionie nie uda się nawiązad kontaktu
z potencjalnym respondentem do połowy okresu realizacji badania, wykonawca zaproponuje inny region.
81
Obecnie według danych zawartych na stronie: http://www.rops.poznan.pl, obecnie funkcjonują 74
spółdzielnie socjalne w woj. wielkopolskim.
82
Obecnie według danych zawartych na stronie http://www.rops.poznan.pl, w woj. wielkopolskim funkcjonuje
80 WTZ.
83
Obecnie według danych zawartych na stronie http://www.rops.poznan.pl w woj. wielkopolskim funkcjonuje
9 Zakładów Aktywności Zawodowej (w Gołaszewie, Koźminie Wielkopolskim, Książenicach, Liskowie, Pile,
Słupcy, Żerkowie, Posadzie oraz Leonowie).
84
W Wielkopolsce obecnie funkcjonuje 16 Centrów Integracji Społecznej, na podstawie:
http://www.rops.poznan.pl
85
W Wielkopolsce obecnie funkcjonuje 19 Klubów Integracji Społecznej, na podstawie:
http://www.rops.poznan.pl
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8. innymi jednostkami (np. OHP, kluby pracy) - 15 ankiet.
Podmioty ekonomii społecznej
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
Hufiec Pracy 15-26 w Pile
Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni
Środowiskowy Hufiec Pracy w Koninie
Środowiskowy Hufiec Pracy w Kaliszu
Kluby pracy86
Spółdzielnie
Izba Przemysłowo-Handlowa
Izba Gospodarcza
Izba Rzemieślnicza
suma

Próba
1
1
1
1
1
5
2
1
1
1
15

Łącznie wykonawca zrealizuje 100 ankiet PAPI na terenie woj. wielkopolskiego.
Charakterystyka badania
Wywiad oparty na kwestionariuszu zostanie przeprowadzony wśród przedstawicieli lokalnych
podmiotów polityki społecznej. Rozumiane są one tutaj jako instytucje skupione na zadaniach
związanych z edukacją, pomocą społeczną, rynkiem pracy i szeroko rozumianą ochroną zdrowia –
jednostki organizacyjne pomocy społecznej (PCPR, OPS, DPS) oraz organizacje pozarządowe,
podmioty ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS) i inne jednostki (np. OHP,
kluby pracy), których działania bezpośrednio wpisują się w priorytety regionalnej polityki społecznej.

86

Obecnie w Wielkopolsce funkcjonuje 19 Klubów pracy, według informacji zawartych na stronie:
http://www.wielkopolska.ohp.pl
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1.2.3.

Indywidualne wywiady pogłębione (IDI)

IDI (Individual In-depth Interview) – technika umożliwiająca pozyskanie danych o charakterze
jakościowym. Badanie IDI polega na prowadzeniu przez badacza rozmowy z respondentem w oparciu
o przygotowany scenariusz zawierający kluczowe zagadnienia. Zadawane pytania mają charakter
otwarty, dzięki czemu umożliwiają respondentowi swobodną wypowiedź, a badaczowi możliwośd
pogłębienia interesujących go kwestii.
Sposób doboru próby do badania:
Próba do badania IDI zostanie dobrana w sposób celowy. Aby uzyskad pełny i wyczerpujący materiał
badawczy umożliwiający wielowymiarową analizę, osoby do badania będą dobierane według
kryteriów pozwalających pogłębid temat badania.
Podmioty badania:
Indywidualne wywiady pogłębione zostaną przeprowadzone z:
9. ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej – łącznie 3 wywiady z ekspertami;
Propozycja ekspertów:
 prof. Anna Michalska – kierownik zakładu badao problemów społecznych i pracy socjalnej na
UAM w Poznaniu,
 Włodzimierz Kałek - dyrektor MOPR w Poznaniu
 Agnieszka Zachmann – Poznaoskie Centrum Profilaktyki Społecznej – certyfikowany specjalista
pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.
 Hanna Hendrysiak – prezes Stowarzyszenie ECHO, które niesie pomoc osobom i rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej a w szczególności rodzinom dotkniętym problemem
bezrobocia niepełnosprawności, niezaradności życiowej, wielodzietności oraz samotnym
matkom.
 Katarzyna Sulejewska – prezes Stowarzyszenia „Lepszy Świat”, które zajmuje się pomocą
społeczną, samopomocą, edukacją i kulturą niezależną oraz prowadzeniem kampanii
społecznych.
 Krystyna Janicka – przewodnicząca Zarząd Kórnickiego Towarzystwa Pomocy Społecznej.
 Przedstawiciel: POMOST – Fundacja Pomocy Socjalnej - misją Fundacji jest wspieranie projektów
i inicjatyw w obszarze opieki społecznej i edukacji oraz zdrowia.
 Wioletta Maria Kiersztyn – Prezes Stowarzyszenia "Dobre Serce", które zajmuje się między
innymi pomocą społeczną, w tym pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywaniem ich szans
 Benyskiewicz Beata - prezes Stowarzyszenia Pogotowia Społeczne
 dr Monika Oliwa-Ciesielska - zakład badao problemów społecznych i pracy socjalnej na UAM
w Poznaniu
 Elżbieta Bijaczewska - dyrektorka PCPR w Poznaniu
10. ekspertami w dziedzinie rynku pracy (w tym jeden ekspert ds. ekonomii społecznej) – łącznie 3
wywiady z ekspertami;
Propozycja ekspertów:
 Piotr Stronkowski - ekspert ds. ekonomii społecznej, współautor wielu opracowao z zakresu
ekonomii społecznej na terenie województwa wielkopolskiego i nie tylko.
 Katarzyna Gierczak Grupioska – Fundacja Firmy Rodzinne & FBN Poland, od 2011 roku fundator
i prezes Fundacji Firmy Rodzinne w Poznaniu.
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Jan Gralak – prezes Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Gospodarcza. Obszary działao:
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy. Działalnośd wspomagająca rozwój
gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Monika Melinger – prezes stowarzyszenia „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”. Jest
to organizacją o działalności pożytku publicznego, zajmującą się aktywizacją społeczną
i zawodową osób niepełnosprawnych oraz wspieraniem pracodawców w procesie ich
zatrudniania.
Maria Sowioska – dyrektor PUP w Poznaniu

11. ekspertami w dziedzinie edukacji – łącznie 2 wywiady z ekspertami;
Propozycja ekspertów:
 Prof. UAM dr hab. Eugeniusz Piotrowski kierownik zakładu Dydaktyki Ogólnej przy UAM
w Poznaniu.
 Prof. dr hab. Waldemar Łazuga - Kierownik Zakładu Myśli i Kultury Politycznej Instytutu Historii
UAM. Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich. Wykładał
w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą m.in. w: Wiedniu, Berlinie, Pradze, Brnie, Rzymie,
Kijowie, Lwowie, Miosku. Autor wielu książek i podręczników szkolnych. W latach 1999 - 2002
członek Komitetu Nauk Historycznych PAN. Współpracuje z prasą, radiem i telewizją.
Uhonorowany medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski.
 Urszula Adamska – Prezes Stowarzyszenia Konioski Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego
główne cele to: Stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej;
Propagowanie wiedzy, kultury, zdrowia i dobrych obyczajów; Aktywizacja społeczna osób
starszych.
 Ewa Przyjazna – Lider Stowarzyszenia ABSOLWENCI NA WALIZKACH, które wspiera młodych
w rozwoju zawodowym i kulturowym lub Dariusz Grochocki – Lider Stowarzyszenia ABSOLWENCI
NA WALIZKACH, które wspiera młodych w rozwoju zawodowym i kulturowym.
 Przemysław Wałęsa – prezes stowarzyszenia lub Teresa Larek - wiceprezes stowarzyszenia
„Ludzie dla ludzi”. Celem Stowarzyszenia jest działalnośd publiczna na rzecz poprawy jakości życia
społeczeostwa oraz jego zrównoważonego rozwoju. A także wspomaganie, upowszechnianie
i podnoszenie jakości procesu kształcenia, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
oraz wspomaganie ich różnorodnych zainteresowao.
 Artur Chołody – prezes Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. Fundacja Rozwoju Nauki
i Przedsiębiorczości prowadzi na terenie Wielkopolski działalnośd szkoleniowo - konsultacyjną
z zakresu obsługi i zarządzania funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej.
 Błażej Budzioski – członek zarządu i osoba odpowiedzialna za reprezentowanie fundacji
„Edukacji, Innowacji i Wdrażania Nowoczesnych Technologii”.
 Margareta Wysocka – prezeska fundacji „Edukacja dla Przyszłości”. Fundacja zajmuje się
upowszechnianiem wychowania przedszkolnego poprzez m.in. udzielanie wsparcia samorządom
terytorialnym oraz określanie standardów jakości edukacji przedszkolnej.
 Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu, geograf,
geomorfolog, i geoekolog Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
12. ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia – łącznie 2 wywiady z ekspertami;
Propozycja ekspertów:
 Iwona Rakowska – Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Przeciwdziałania
Uzależnieniom,
 Zbyszko Nowak – członek Stowarzyszenia „Pomagam”, które wspiera lokalną społecznośd Gminy
Kleszczewo między innymi pod kątem szerzenia oświaty zdrowotnej i profilaktyki społecznej.
Ukooczył psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, staż kliniczny odbył na Oddziale
dziennym w Poznaoskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego.

136








Woźniak Bożena – przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia Wspierania Opieki Paliatywnej.
Najważniejszym celem działalności Stowarzyszenia jest poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.
Joanna Zapała - Psycholog, Psychoterapeuta, Certyfikowany Psychoonkolog. Ma za sobą
doświadczenie pracy w opiece paliatywnej. Pracuje pod superwizją dwóch certyfikowanych
superwizorów
Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego,
Polskiego
Towarzystwa
Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. Prowadzi szkolenia dla
psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, lekarzy i pielęgniarek. Jest członkiem:
Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej
Unii Onkologii.
Agnieszka Frąckowiak – Vice Prezes Stowarzyszenia PSYCHE SOMA POLIS. Współkoordynatorka
Akademii Walki z Rakiem. Wcześniej związana z Fundacją "Dobrze, że Jesteś", gdzie prowadziła
poznaoski oddział Fundacji i realizowała projekty z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz
promocji wolontariatu. Była też wolontariuszką w szpitalu im. J. Strusia na oddziale
wewnętrznym i hematologii w Poznaniu. Zajmuje się doradztwem z zakresu pomocy socjalnej.
Sabina Szafraniec – prezes „Parasol dla Życia” Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Dzieci
Cierpiących na Skutek Inwazyjnych Chorób Bakteryjnych. Stowarzyszenie prowadzi działania na
rzecz poprawy profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży. Kolejnym cele stowarzyszenia jest
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się inwazyjnych chorób bakteryjnych oraz poprawy jakości
życia osób dotkniętych skutkami inwazyjnych chorób bakteryjnych.

13. ekspertami w dziedzinie integracji społecznej – łącznie 2 wywiady z ekspertami;
Propozycja ekspertów:
 Tomasz Posłuszny, członek zarządu Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”.
 Zbyszko Siewkowski - prezes stowarzyszenia ETAP, które świadczy pomoc na rzecz osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie, zwłaszcza osób długotrwale
bezrobotnych,
zagrożonych
bezdomnością,
uzależnionych,
wykorzystywanych
i nieprzystosowanych społecznie, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz środowisk społecznie
zaniedbanych, osób chorych i uchodźców politycznych.
 Andrzej Wójcik – prezes Fundacji Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym "Zawsze
Potrzebni". Działania fundacji skupiają się między innymi na działalności, na rzecz integracji
i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 Maja Mencel – Prezes Centrum Kreatywnego Rozwoju Babiniec. Stowarzyszenie ma na celu
wspieranie społecznej aktywności kobiet, w tym przede wszystkim kobiet z grup społecznych
zagrożonych marginalizacją, lub wymagających szczególnego wsparcia.
 Monika Pieciul – MOPR Poznao, filia Piątkowo, pracownik socjalny
14. ekspertami w dziedzinie funkcjonowania samorządu – łącznie 2 wywiady z ekspertami;
Propozycja ekspertów:
 Waldemar Duczmal – Prezes Stowarzyszenia Akcja Konin, której celem jest m.in. wspomaganie
rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie społeczności wokół istotnych
dla niej spraw.
 Paweł Mordal - Dyrektor Ośrodka Regionalnego FRDL w Poznaniu. Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej, misją Fundacji jest wspieranie samorządności obywatelskiej rozumianej jako
podstawowa forma demokracji.
 Grzegorz Ganowicz – wiceprzewodniczący Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
przewodniczący Rady Miasta Poznania
 Prof. dr hab. Maciej Żukowski – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego,
 Prof. Wojciech Nowiak – profesor Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UAM, zajmuje się
problemami krajowej oraz międzynarodowej polityki społecznej; problemami bezpieczeostwa
i porządku publicznego - aspekty wewnętrzne i międzynarodowe;
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Prof. Jerzy Babiak - profesor Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UAM, polityki społecznej
w Polsce, zajmuje się polityką wobec niepełnosprawnych, rolą wolontariatu w realizacji polityki
społecznej, rolą organizacji pozarządowych, rynkiem pracy Unii Europejskiej. gospodarką
finansową na szczeblu gminy. działalnością instytucji finansowych w Polsce (np. Narodowego
Banku Polskiego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie), wykorzystaniem funduszy
europejskich w Polsce i polityka Unii Europejskiej w różnych obszarach.

15. przedstawicielami organizacji skupiających organizacje w większe całości – łącznie 2 wywiady;
Propozycja ekspertów:
 Przedstawiciel: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej”, Stowarzyszenie Na Rzecz
Spółdzielni Socjalnych.
 Joanna Tokarska - Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych - jest
dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku
z inicjatywy 40 organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce.
 Monika Łagodzioska – prezes Fundacji Kształcenia Ustawicznego „PERITIA”, Poznao projekt
Centrum NGO
Łącznie Wykonawca przeprowadzi 18 indywidualnych wywiadów pogłębionych.
Charakterystyka badania
Wywiady eksperckie zrealizowane zostaną z ekspertami w zakresie regionalnej polityki społecznej.
Ten etap służyd ma konsultacji wyników badao kwestionariuszowych oraz zaopiniowaniu ich pod
kątem rekomendacji przez osoby dysponujące największym doświadczeniem w zakresie wdrażania
rozwiązao w obrębie polityki publicznej – przedstawicielom organizacji skupiających pomniejsze
organizacje i będące ich przedstawicielami (np. WFON, OWES-y itd.).
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1.2.4.

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI)

FGI (Focus Group Interview) – technika polegająca na wspólnej dyskusji respondentów (zwykle 6-8
osób) na z góry określony temat. Rozmowa prowadzona jest przez doświadczonego moderatora,
który nadzoruje przebieg wywiadu, a także zachęca respondentów do aktywnego uczestnictwa
w dyskusji. Wywiad FGI może wykraczad poza zwykłą dyskusję i byd prowadzony w formie
warsztatowej, z zastosowaniem różnych dwiczeo oraz metod projekcyjnych, umożliwiających
poznanie i zrozumienie ukrytych postaw, preferencji i opinii badanych osób.
Podmioty badania
Badanie FGI zostanie przeprowadzone z:
1. władzą samorządową na poziomie gminy,
2. władzą samorządową na poziomie powiatu,
3. władzą samorządową na poziomie województwa, w tym: jednostki organizacyjne samorządu
odpowiedzialne za politykę społeczną – ROPS, WUP itd.,
4. przedstawicielami podmiotów aktywnych w zakresie pomocy społecznej,
5. przedstawicielami podmiotów aktywnych w zakresie rynku pracy,
6. przedstawicielami podmiotów aktywnych w zakresie edukacji,
7. przedstawicielami podmiotów aktywnych w zakresie ochrony zdrowia,
8. ekspertami biorącymi udział w badaniu IDI.
Dodatkowo wykonawca proponuje przeprowadzid 1 wywiad pogłębiony z przedstawicielami
wszystkich powyższych grup w celu skonfrontowania stanowisk i zaproponowania wspólnych
rozwiązao.
Łącznie Wykonawca przeprowadzi 9 zogniskowanych wywiadów grupowych. W każdym z nich
będzie uczestniczyło od 6 do 8 osób.
Wykonawca proponuje, aby w ramach zaplanowanych wywiadów grupowych wykorzystad technikę
warsztatową, która łączy elementy dialogu z działaniem zorientowanym na rozwiązanie konkretnych
problemów. W pierwszej kolejności zadaniem osób uczestniczących w spotkaniu będzie zrozumienie
potrzeb, ograniczeo i nazwanie problemów, a następnie wspólne wypracowanie rozwiązao ich
niwelowania.
Na każdym ze spotkao planuje się skonstruowad Diagram Ishikawy, czyli diagram przyczyn i skutków
– graficzna analiza wpływu różnorodnych czynników oraz ich wzajemnych powiązao wywołujących
określony problem. Diagram zawiera jednocześnie analizę problemów oraz analizę skutków
spowodowanych działaniem powiązanych ze sobą problemów. Diagram umożliwia logiczne
i chronologiczne uporządkowanie określonych czynników ze względu na zdefiniowany problem.
Przewiduje się następujące kategorie przyczyn, jakie znajdą odzwierciedlenie na diagramie (zgodnie
z założeniami metody)87:
 człowiek (Man),
 metody (Methods),
 kierownictwo (Management),
 otoczenie (Environment).

87

Leksykon zarządzania, pod red. M. Romanowskiej, Difin, 2004
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Rysunek 5. Przykład diagramu
Kategorie przyczyn

przyczyny

przyczyny

problem
przyczyny
przyczyny

Kategorie przyczyn

podłoże
przyczyn
y

Źródło: Opracowanie własne
W proponowanej metodzie diagram ości ryby pozwoli zidentyfikowad problemy i niepożądane
zjawiska wpływające na podejmowanie współpracy Samorządu WW oraz LPPS. Na podstawie
diagramu zostanie sporządzony diagram - drzewo celów, dzięki któremu zostaną zidentyfikowane
alternatywne rozwiązania. W proponowanej metodzie diagramy stanowid będą podstawę do
identyfikacji problemów i barier oraz zdefiniowania rekomendacji w zakresie diagnozy mechanizmów
współpracy.
Diagram podobnie jak analiza danych umożliwią uszeregowanie zebranego materiału pod wybranym
kątem. W tym przypadku technika ta pozwala na zebranie w jednym miejscu przemyśleo na temat
czynników wpływających na podejmowanie współpracy. W analizie tej preferuje się wychodzenie od
małych problemów, które często wydają się nieistotne, a w konsekwencji bardzo często wskazują, na
obszary, od których należy rozpocząd działania naprawcze. Metodą pomocniczą w szukaniu
sposobów, źródeł pomysłów na niwelowanie przyczyn będzie w tym przypadku technika zwana
„drzewem celów”, która pokazuje, jaką ścieżką należy podążad, aby ostatecznie doprowadzid do
naprawy sytuacji zastanej.
Charakterystyka badania
FGI zrealizowane będą z przedstawicielami Samorządu WW, a ich założeniem będzie odniesienie się
do wyników badao kwestionariuszowych i konsultacja mechanizmów wdrażania rekomendacji.
Przewidziane są tutaj grupy fokusowe, których uczestnicy rekrutują się, z jednej strony z lokalnych
władz samorządowych (urzędy gminy, starostwa powiatowe), z drugiej zaś, z przedstawicieli
jednostek organizacyjnych Samorządu WW, które funkcjonują w obszarze regionalnej polityki
społecznej - UMWW, ROPS, WUP i inne.
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1.2.5.

Wywiady kwestionariuszowe CAWI

CAWI (Computer Assisted Web Interview) – technika ta podobnie jak wywiad telefoniczny
wykorzystuje elektroniczny kwestionariusz z tą różnicą, iż wypełniana jest samodzielnie przez
respondenta (brak ingerencji ankietera). Respondent dostaje link do kwestionariusza, a następnie
odpowiada na zapisane w nim pytania.
Podmioty badania
Wywiady kwestionariuszowe zostaną przeprowadzone z:
1. jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej (PCPR, OPS, DPS) - 35 ankiet;
Podmiot badania
Populacja generalna
Próba
PCPR
35
10
OPS
225
15
DPS
72
10
suma
329
35
2. organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej - 35 ankiet;
Obszar polityki społecznej
Próba
pomoc społeczna
6
rynek pracy
6
edukacja
6
ochrona zdrowia
6
aktywnośd obywatelska
5
integracja społeczna
6
suma
35
3. podmiotami ekonomii społecznej (spółdzielnie socjalne, WTZ, ZAZ, CIS, KIS) - 15 ankiet.
Podmioty ekonomii społecznej
Próba
spółdzielnie socjalne
3
WTZ
3
ZAZ
3
CIS
3
KIS
3
suma
15
4. innymi jednostkami (np. OHP, kluby pracy) - 15 ankiet.
Podmioty ekonomii społecznej
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
Hufiec Pracy 15-26 w Pile
Hufiec Pracy 15-42 we Wrześni
Środowiskowy Hufiec Pracy w Koninie
Środowiskowy Hufiec Pracy w Kaliszu
Kluby pracy88
Spółdzielnie
Izba Przemysłowo-Handlowa
Izba Gospodarcza

Próba
1
1
1
1
1
5
2
1
1

88

Obecnie w Wielkopolsce funkcjonuje 19 Klubów pracy, według informacji zawartych na stronie:
http://www.wielkopolska.ohp.pl
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Podmioty ekonomii społecznej
Izba Rzemieślnicza
suma

Próba
1
15

Planuje się uzyskad podobnie jak w badaniu PAPI 100 poprawnie wypełnionych ankiet.
Próba w badaniu CAWI, będzie maksymalnie zbliżona do próby zaprojektowanej w badaniu PAPI.
Wykonawca, będzie stale monitorował ilośd zebranych ankiet w danej warstwie, tak aby w momencie
uzyskania satysfakcjonującego zwrotu ankiet, zaprzestad pozyskiwania ankiet w wyczerpanej
warstwie.
Wykonawca w ramach badao ilościowych wykorzysta technikę badania satysfakcji z obecnej
współpracy badanych podmiotów z partnerami. Technika ta polega na zastosowaniu pytania na
skali, od 0 do 10. Pytanie to odnosi się do deklaracji na ile dana osoba zaproponowałaby
współpracę z partnerem, z którym obecnie współpracuje, innej osobie. Takie pytanie znajdzie się
w kwestionariuszu ankiety PAPI oraz CAWI. Respondent będzie musiał na skali zadeklarowad chęd
polecenia, a wyniki będą analizowane według niżej opisanego klucza:




oceny 0-6 – (Detractors - tzw. Krytycy, Terroryści) – osoby, które nie polecą partnera, są
potencjalnym źródłem negatywnych komunikatów, ale również cennych informacji
wskazujących, co należy zmienid, by poprawid jakośd działao;
oceny 7-8 – (Passives - Pasywni) - osoby względnie zadowolone, ale raczej niepolecające
partnera;
oceny 9-10 (Promoters - Promotorzy, Adwokaci) - osoby usatysfakcjonowane i skłonne do
wyrażania swojej pozytywnej opinii, ich uwagi pokazują, jakie czynniki stanowią o dobrym
partnerstwie.
Rysunek 6. Skala oceny współpracy.
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1.2.6.

Analiza sieci społecznych (SNA)

Analiza sieci społecznych (Social Network Analysis) jest podejściem badawczym, które polega na
opisie pewnego interesującego badacza fragmentu rzeczywistości społecznej nie poprzez analizę cech
i własności aktorów życia społecznego, ale poprzez analizę relacji, jakie między nimi zachodzą.
Metoda SNA zostanie wykorzystana do pokazania jakie relacje zachodzą przede wszystkim pomiędzy
lokalnymi podmiotami polityki społecznej a władzami samorządowymi. Wykonawca przeprowadzi
analizę typologiczną tzn. wskazującą, które rodzaje organizacji i jednostek samorządu najściślej ze
sobą współpracują. Dane zostaną pozyskane w ramach zaplanowanych w badaniu technik.
Aby zobaczyd, które rodzaje LPPS najściślej współpracują z Samorządem WW wykorzystana zostanie
odmiana techniki SNA (analizy sieci społecznych), która będzie się opierała na analizie następujących
zmiennych:
Deklaracja współpracy z JST na terenie województwa
wielkopolskiego

Siedziba organizacji (wielkośd miejscowości,
region w której znajduje się LPPS);

Budżet organizacji (przybliżona wielkośd
budżetu LPPS w roku 2012);

Częstotliwośd kontaktów (jak często LPPS
nawiązują kontakt z SWW, rzadziej niż raz w
roku, raz w roku, kilka razy w roku);

Jak długo organizacja współpracuje ze
wskazaną jednostką samorządu (krócej niż
rok, rok i powyżej roku, 5 lat i powyżej 5 lat)

Punktem wyjścia dla analizy będzie pytanie odnoszące się do nawiązywania współpracy przez LPPS
z JST w ogóle. Odpowiedzi pozytywne na to pytanie zostaną odpowiednio skorelowane z powyżej
wymienionymi zmiennymi. W efekcie czego uzyskamy informację na temat tego, w jakich regionach
województwa wielkopolskiego występuje najsilniejsza współpraca. Dalej w jakich miejscowościach
(większych czy mniejszych) ta współpraca jest najsilniejsza.
Drugim etapem analizy będzie skorelowanie takich zmiennych jak siedziba organizacji i częstotliwośd
kontaktów oraz długośd współpracy (wśród LPPS, które zadeklarowały współpracę z JST).
Trzecim etapem będzie skorelowanie budżetu danej organizacji z częstotliwością kontaktów oraz
długością współpracy.
Dzięki temu możliwe będzie poznanie cech charakterystycznych dla LPPS najściślej współpracujących
z JST.
Analiza danych będzie opierała się na budowaniu tabeli krzyżowych, w których odpowiednie zmienne
zostaną ze sobą skorelowane. Siła związku będzie tutaj wyznaczana przez liczebnośd odpowiedzi
w danym zestawieniu.
Charakterystyka badania
Zastosowanie analizy sieci społecznych jest istotne z punktu widzenia oceny funkcjonowania
współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi podmiotami polityki społecznej.
SNA pozwoli na przedstawienie informacji ukazujących częstośd, charakter i siłę współpracy
pomiędzy nimi.
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Sposób prezentacji wyników:

LEGENDA:
Współpraca intensywna
Współpraca średnio intensywna
Współpraca mało intensywna
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1.2.7.

Analiza SWOT/TOWS

Analiza SWOT/TOWS – jedna z najpopularniejszych metod heurystycznych, która służy do
porządkowania informacji w badanym zakresie. Wykorzystywana jest we wszystkich obszarach
planowania strategicznego (np. rozpoznanie sytuacji zewnętrznej/wewnętrznej przedsiębiorstwa lub
organizacji, analiza projektu czy inwestycji) – wszędzie tam, gdzie niezbędny jest wybór najlepszej
strategii działania.
Segregowanie i porządkowanie danych dokonywane jest w oparciu o cztery kategorie:
- S (Strenghts) – mocne strony;
- W (Weaknesses) – słabe strony;
- O (Opportunities) – szanse;
- T (Threats) – zagrożenia.

Czynniki
zewnętrzne

Tabela 5. Macierz SWOT.89
Mocne strony

Zagrożenia

Czynniki
wewnętrzne

Szanse

Słabe strony

Uzasadnienie zastosowania analizy SWOT i adekwatnośd do celów badawczych
Analiza SWOT zostanie przeprowadzona po zakooczeniu realizacji wszystkich pozostałych badao.
Dzięki temu zostanie wykorzystana do uporządkowania zgromadzonego materiału zgodnie
z kategoriami: mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Tak pogrupowany materiał będzie
punktem wyjścia do formułowania rekomendacji, szczególnie w obszarze upowszechniania produktu
i jego składowych.

89

Macierz dot. TOWS opiera się na tym samym schemacie, różnicą jest to, iż wychodzi się od zagrożeo i szans, a
następnie wskazuje się słabe i mocne strony.

145

1.3.

Matryca powiązania obszarów i pytao badawczych z proponowanymi technikami
badawczymi

Pytania szczegółowe
DR PAPI/CAWI IDI FGI SNA SWOT/TOWS90
1. Jakie są mechanizmy współpracy Samorządu WW z LPPS?
Jaka jest ogólna ocena współpracy
X
X
Samorządu z LPPS?
Jakie typy instytucji tworzą wielkopolskie
X
X
LPPS?
Co oznacza bycie lokalnym podmiotem
X
polityki społecznej? Jakie obowiązki
i możliwości wiążą się z tą rolą?
Jak oceniany jest obieg informacji na linii
X
X
Samorząd – LPPS (tutaj także: komunikacja
internetowa/ e-urząd)?
Jak realizowany jest kontakt LPPS z
X
X
X
przedstawicielami Samorządu przez
spotkania (częstotliwośd spotkao,
zapotrzebowanie na spotkania, dostępnośd
przedstawicieli Samorządu, charakter
spotkao itd.)?
Jak postrzegana jest dostępnośd
X
X
X
X
określonych treści potrzebnych do realizacji
zadao w ramach regionalnej polityki
społecznej (informacji, dokumentów,
druków itd.)?
W jaki sposób odczuwany jest poziom
X
transparentności działao Samorządu i jego
jednostek (np. ogłaszanych konkursów)?
Jaka jest ocena wymiany informacji –
X
między ośrodkami umiejscowionymi w
stolicy województwa (Poznao) a innymi
ośrodkami?
W jakiś sposób postrzegane jest przez
X
przedstawicieli LPPS zaangażowanie ze
strony Samorządu?
Czy przedstawiciele LPPS uważają, że
X
X
istnieją klarowne programy/wytyczne
definiujące zasady współpracy Samorząd –
LPPS we wskazanych obszarach
tematycznych?
Jakie formy91 współpracy występują
X
X
X
pomiędzy Samorządem WW a LPPS?
90

Analiza SWOT/TOWS odnosi się do wszystkich pytao badawczych, stanowi bowiem technikę analityczną, do
której wykorzystuje się cały zebrany materiał.
91
W tym przypadku formy współpracy zostały zdefiniowane następująco: udział w konkursie dotacyjnym,
konkursie ofert; udział w przetargu; inne wsparcie finansowe ze strony JST; konsultacje społeczne aktów
prawnych, strategii i innych dokumentów; podejmowanie wspólnych inicjatyw; partnerstwo z JST w projektach
UE lub innych przedsięwzięciach; pozafinansowe wsparcie ze strony JST dla działao podmiotu (szkolenia,
doradztwo, informacja); wymiana informacji; patronat ze strony samorządu; udział w różnego rodzaju radach,
komitetach, grupach roboczych itp.; udostępnienie lokalu przez samorząd.
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Pytania szczegółowe
DR PAPI/CAWI IDI FGI SNA SWOT/TOWS90
Jak kształtuje się sied powiązao pomiędzy
X
X
X
aktorami współpracy, które związki są
najsilniejsze, a które najsłabsze?
Jak rozkłada się zaangażowanie we
X
współpracę pod względem terytorialnym,
które regiony wykazują najsilniejsze
związki?
W jaki sposób LPPS są angażowane w
X
X
kreowanie lokalnej polityki?
Jakie mechanizmy wsparcia LPPS
X
X
oferowane są przez Samorząd:
- finansowe
(konkursy,
dotacje,
stypendia, zlecanie zadao publicznych
(w tym: mechanizmy podziału środków
itd.)
- merytoryczne (doradztwo, szkolenia
itd.)
- promocyjne
(patronat,
strona
internetowa, media itd.).
Jak oceniane jest wsparcie udzielane przez
X
X
Samorząd w poszczególnych obszarach tematyczne obszary wsparcia:
nadmierne/wystarczające/niewystarczające
wsparcie?
Jak oceniana jest efektywnośd wsparcia
X
X
udzielanego LPPS przez Samorząd?
Czy potrzeby zgłaszane przez LPPS w
X
zakresie określonego wsparcia są
realizowane?
Jaka jest odczuwana przez LPPS gotowośd
X
X
Samorządu do pomocy w
zakładaniu/zawiązywaniu wybranych ciał
związanych z polityką społeczną (np.
spółdzielni socjalnych)?
Jak postrzegany jest wpływ LPPS na kształt
X
X
strategicznych dokumentów?
Jakie są uwagi przedstawicieli LPPS do tych
X
fragmentów wybranych dokumentów,
które odnoszą się do polityki społecznej:
- Strategia Polityki Społecznej dla
Województwa Wielkopolskiego do
2020 roku
- założenia
nowego
okresu
programowania
- Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny (2007-2013 oraz 2014+)
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz
Plany Działao dla komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
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Pytania szczegółowe
DR PAPI/CAWI IDI FGI SNA SWOT/TOWS90
- inne istotne w kontekście polityki
społecznej projekty unijne.
Jaki jest zakres współpracy LPPS z
X
X
Samorządem (co obejmuje/ czego nie
obejmuje)?
Jaka jest znajomośd praw, możliwości i
X
ograniczeo przez LPPS?
Jakie jest poczucie wpływu LPPS na kształt
X
regionalnej polityki społecznej?
Jak kształtuje się poczucie dostępu LPPS do
X
wsparcia na różnych szczeblach – gminnym,
powiatowym, wojewódzkim?
Jak kształtuje się poczucie wyzwao, którym
X
Samorząd będzie musiał wkrótce sprostad
w kontekście polityki społecznej?
2. Jakie są bariery współpracy Samorządu WW z LPPS?
Jakie są bariery współpracy o charakterze
X
X
X
prawnym?
Jakie są bariery współpracy o charakterze
X
X
X
organizacyjnym?
Jakie są bariery współpracy o charakterze
X
X
X
komunikacyjnych?
Jakie są bariery współpracy o charakterze
X
X
X
świadomościowym (nieznajomośd
możliwości współpracy, nieznajomośd
strategicznych dokumentów,
rozpoznawalnośd samorządu, znajomośd
funkcji i zadao samorządu).
3. Jakie są szanse usprawnienia współpracy Samorządu WW z LPPS?
Jakie były podejmowane działania mające
X
X
na celu usprawnienie współpracy LPPS –
Samorząd?
Jak są oceniane zaproponowane formy
X
X
usprawnienia współpracy LPPS –
Samorząd?
Jakie wyzwania stoją przed podmiotami polityki społecznej?
Jakie zadania postrzegane są za istotne w
X
X
X
ramach priorytetów Strategii Polityki
Społecznej: równości szans i możliwości,
zdrowia, bezpieczeostwa, obywatelskości?
Jakie działania powinny byd priorytetowe w X
X
X
ramach Strategii Polityki Społecznej (tzn.
priorytety rozumiane jako działania
konieczne do jak najszybszego podjęcia i
rozliczenia się z nich, a nie tylko do
określenia mianem priorytetu)?
Jak wygląda baza infrastrukturalna LPPS
X
(braki i potrzeby, nadmiary)?
Jakie obszary, których wsparcie jest
X
X
X
4.
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Pytania szczegółowe
DR PAPI/CAWI IDI FGI SNA SWOT/TOWS90
możliwe w ramach nowej perspektywy
finansowej , a które nie zawsze są
uwzględniane, stanowią istotne wyzwanie
dla polityki społecznej w Wielkopolsce (np.
gospodarka mieszkaniowa, obcokrajowcy,
zadłużenie itp.)?
Jakie obszary nie pojawiają się w RPO
X
X
X
2014+ i strategicznych dokumentach na
poziomie regionalnym i krajowym, a w
opinii respondentów są ważnymi
elementami polityki społecznej?
Jakie nowe rozwiązania
X
X
X
instytucjonalne/organizacyjne powinny
zostad wdrożone, żeby sprostad nowym
wyzwaniom stawianym przed polityką
społeczną?
5. Jakie są główne obszary współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS?
W ramach jakich obszarów najczęściej
X
X
nawiązywana jest współpraca Samorządu
Województwa Wielkopolskiego z LPPS:
sport, ochrona zdrowia, edukacja, pomoc
społeczna, rozwój gospodarczy?
Jakie są czynniki sukcesu w nawiązywaniu
X
X
współpracy w odniesieniu do obszarów
działalności LPPS?
Dlaczego w ramach niektórych obszarów
X
X
współpraca nie jest zawiązywana lub jest
ona bardzo słaba92?
Jaki jest zakres93 podejmowanej
X
X
współpracy w podziale na obszary
działalności LPPS sport, ochrona zdrowia,
edukacja, pomoc społeczna, rozwój
gospodarczy?

92

Pytanie to będzie rozpatrywane w przypadku gdy wyniki badao empirycznych potwierdzą występowanie
takiego problemu.
93
Zakres będzie tutaj rozumiany jako: konsultacja z ekspertami działającymi w ramach LPPS, czynny udział
w tworzeniu polityki regionalnej w zakresie pomocy społecznej, opiniowanie dokumentów strategicznych,
udział w konsultacjach społecznych, pełnienie jedynie funkcji informacyjnej (otrzymywanie informacji na temat
realizowanych przez samorząd działao).
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II.

Zapewnienia rzetelności wyników badania
2.1.

Triangulacja metod i technik badawczych

W celu uzyskania wiarygodnych wyników badania i udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na założone
pytania kluczowe, niezbędne jest przeprowadzenie wieloetapowego badania i połączenie w nim
różnorodnych rodzajów danych oraz różnorodnych metod badawczych, tzn. zastosowanie triangulacji
metodologicznej. Takie podejście umożliwia wieloaspektową obserwację i analizę przedmiotu
badania, a w konsekwencji udzielenie odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze z różnych
punktów widzenia, które wzajemnie się uzupełniają i weryfikują. Zostanie zastosowana:
 triangulacja źródeł danych (pierwszy poziom triangulacji): przeanalizowane będą zarówno
dokumenty zastane, takie jak dane statystyczne, wyniki prowadzonych badao i analiz, a także
dane wywołane (wyniki badao ilościowych, wyniki badao jakościowych);
 triangulacja metod badawczych (drugi poziom triangulacji): łączenie różnych metod badawczych
w badaniu tych samych zagadnieo, co pozwoli na uchwycenie różnych aspektów badanego
przedmiotu; podejście to pozwoli też wykorzystad mocne strony każdej metody przy wzajemnej
neutralizacji ich słabości;
 triangulacja perspektyw badawczych (trzeci poziom triangulacji): badanie zostanie
przeprowadzone przez Zespół Badawczy a nie przez jedną osobę, co pozwoli uzyskad bogatszy
i bardziej wiarygodny obraz badanego przedmiotu. Dodatkowo na ostatnim etapie badania
zaangażowany zostanie ekspert zewnętrzny, co zwiększy jeszcze zakres triangulacji perspektyw
badawczych.
2.2.

Obszary ryzyka i metody jego zapobieganiu/minimalizacji skutków
Obszar ryzyka

Duża ilośd i złożonośd danych do analizy
w ramach badania ilościowego – ryzyko
czasowe związane z zakooczeniem
analizy.

Ryzyko związane z jednostronnością
pozyskiwanych danych.

Błędy na etapie pozyskiwania danych –
ryzyko pomyłek.

Niechęd respondentów do udzielenia
wywiadów IDI/ udziału w FGI.

Ryzyko związane z jakością
pozyskiwanych danych.

Działania zapobiegawcze/ łagodzące skutki
Wystandaryzowane narzędzia badawcze, odpowiednio
przeszkolony zespół analityków, doświadczenie
projektodawcy w ramach analizy ilościowej,
wykorzystanie programu do analizy statystycznej – SPSS
Statistics.
Zastosowanie triangulacji (źródeł danych, metod
badawczych i perspektyw badawczych),
która umożliwi wieloaspektową obserwację przedmiotu
badania, z różnych punktów widzenia.
Wystandaryzowane narzędzia wyposażone w funkcje
autokorekty (listy odpowiedzi, sumy kontrolne itp.) –
nadzór nad zespołem badaczy.
Listy polecające od Zamawiającego, informacja na stronie
Zamawiającego, iż realizowane jest badanie i kto jest
Wykonawcą.
Wyznaczenie osoby do kontaktów z respondentami,
której rolą będzie wyjaśnianie ewentualnych problemów
i wątpliwości pojawiających się u uczestników badania
i zachęcającej do udziału w badaniu.
Zespół doświadczonych badaczy, posiadających na
swoim koncie liczne projektu badawcze.
Selekcja materiału do analizy desk reserach pod kątem
jakości i rzetelności zawartych danych.
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Rygorystyczna kontrola jakości badania przebiegad będzie na każdym jego etapie, w szczególności
podczas:
- opracowania szczegółowej koncepcji badania;
- opracowania narzędzi badawczych;
- realizacji badania;
- analizy wyników badania;
- opracowywania raportu koocowego z badania.
Kontrola na etapie szczegółowego opracowywania koncepcji badania obejmowad będzie takie
zagadnienia jak:
- zgodnośd z zapisami oferty
- zgodnośd z regułami poprawności metodologicznej,
- spójnośd pomiędzy poszczególnymi etapami badania,
Na etapie opracowywania narzędzi badawczych kontrola obejmowad będzie następujące
zagadnienia:
- poprawnośd metodologiczna opracowanych narzędzi;
- poprawnośd logiczna narzędzi;
- kompletnośd narzędzia;
- spójnośd narzędzi badawczych (wzajemne uzupełnianie się i zgodnośd poszczególnych
narzędzi badawczych);
- trafnośd narzędzi, tak aby zdobyte dzięki nim informacje pozwalały odpowiedzied na
postawione pytania badawcze.
Na etapie realizacji kontrola dotyczyd będzie każdego z prowadzonych elementów badania. Poniżej
wskazano działania w zakresie kontroli jakości wybranych jego elementów.
Zapewnienie rzetelności metody DR
Analiza będzie przeprowadzona przez zespół doświadczonych badaczy, pod uwagę będą brane
zarówno najnowsze jak i archiwalne wersje dokumentów. Ponadto w trakcie badania Wykonawca
będzie na bieżąco śledził opracowywania dokumentów o znaczeniu strategicznym w badanych
obszarach.
Zapewnienie rzetelności badania IDI:
W przeciwieostwie do wywiadu kwestionariuszowego, w trakcie wywiadu IDI możliwe jest
dynamiczne modyfikowanie kształtu scenariusza w zależności od specyfiki respondenta, charakteru
udzielanych przez niego odpowiedzi czy wprowadzania do rozmowy wątków, które nie zostały
uwzględnione na etapie projektowania scenariusza wywiadu. Dzięki temu w sposób znaczny
obniżone zostaje ryzyko pominięcia w trakcie wywiadu kwestii istotnych z punktu widzenia
respondenta, specyfiki sytuacji reprezentowanej przez niego organizacji etc. Wywiad
przeprowadzany będzie przez członków zespołu badawczego posiadających doświadczenie
w realizacji badan jakościowych wykorzystujących technikę IDI. Realizacja badao przebiegad będzie
według procedury, na którą składają się następujące etapy określone przez Steinara Kvale:
- określenie tematu,
- projektowanie,
- prowadzenie wywiadu,
- transkrypcja,
- analiza,
- weryfikacja,
- raportowanie.
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Rygorystyczne przestrzeganie zasad realizacji badao jakościowych na wszystkich powyższych etapach
pozwoli na zdecydowane obniżenie ryzyka związanego z najważniejszymi słabościami wywiadów
pogłębionych IDI, tj. ich ograniczona trafnością i rzetelnością. Jak wspomniano wcześniej, wywiady
indywidualne będą przeprowadzane przez doświadczonych i specjalnie przeszkolonych badaczy, co
dodatkowo zwiększy poziom rzetelności uzyskanego materiału empirycznego.
Na potrzeby badania realizowanego z wykorzystaniem techniki IDI przygotowany zostanie scenariusz
wywiadu pogłębionego. Scenariusz wywiadu zawierad będzie ogólne dyspozycje do wywiadu (pytania
główne wraz z pytaniami pomocniczymi), które będą mogły byd na bieżąco modyfikowane przez
badacza w trakcie rozmowy z respondentem.
Zapewnienie rzetelności metody FGI
Rzetelnośd FGI zostanie zapewniona poprzez zastosowanie zweryfikowanego scenariusza oraz
zaangażowanie doświadczonego moderatora do prowadzenia wywiadu. Podobnie jak w przypadku
badao IDI, scenariusz wywiadu będzie zawierał ogólne dyspozycje do wywiadu (pytania główne wraz
z pytaniami pomocniczymi), które będą mogły byd na bieżąco modyfikowane przez moderatora
w trakcie rozmowy z grupą respondentów.
Zapewnienie rzetelności techniki wywiadów kwestionariuszowych (PAPI).
Głównymi wadami techniki PAPI wskazywanymi przez badaczy są:
- wysokie koszty realizacji (dojazd ankieterów, wydruk kwestionariuszy, wprowadzanie wyników),
- długi czas realizacji badania,
- brak poczucia anonimowości przy udzielaniu odpowiedzi (co może na nie wpłynąd, gdy pytania
dotyczą problematycznych kwestii).
Aby uniknąd tych sytuacji wykonawca zastosuje następujące sposoby minimalizacji zagrożenia:
- zatrudni do realizacji badania ankieterów, zamieszkujących obszar objęty badaniem, co
zdecydowanie zmniejszy koszty oraz czas realizacji badania.
- w celu zapewnienia rzetelności wypełnianych ankiet oraz sumienności w docieraniu do
respondentów (uniknięcie sytuacji w której ankieterzy samodzielnie wypełniają ankiety), do
losowo wybranych organizacji, spośród tych, które odwiedzili ankieterzy, wykonywane będą
telefony kontrolne. W trakcie rozmowy respondent, będzie musiał przywoład temat ankiety,
przykładowe pytania oraz przybliżoną datę wywiadu.
- odpowiednie skonstruowanie narzędzia, w przypadku, gdy niektóre dane mogą wydad się
respondentowi zbyt problematyczne. Odpowiednia konstrukcja pytanie, pozycja w ankiecie.
- rozesłanie drogą mailową listów zapowiednich, które będą uprzedzały o wizycie ankietera.
W treści takiego listu będzie informacja na temat potencjalnego terminu wizyty, ponadto
dołączony zostanie list uwierzytelniający przekazany przez Zamawiającego, który będzie
informował o tym kto jest realizatorem badao i kto odpowiada za ich przebieg.
-

152

III. Sposób organizacji badania
3.1.

Harmonogram badania

Miesiąc
lipiec
Zadanie/Dzień
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Podpisanie umowy
Opracowanie raportu metodologicznego
Przekazanie wstępnego raportu metodologicznego
Nanoszenie uwag przez Zamawiającego do
raportu metodologicznego
Nanoszenie uwag Zamawiającego przez
Wykonawcę do raportu metodologicznego
Przekazanie ostatecznej wersji raportu
metodologicznego
Sporządzenie raportu cząstkowego z analizy desk
research
Przekazanie raportu cząstkowego z desk research
Nanoszenie uwag przez Zamawiającego do
raportu cząstkowego z desk research
Nanoszenie uwag Zamawiającego przez
Wykonawcę do raportu cząstkowego
Realizacja badań terenowych:
badania PAPI
badania CAWI
badania IDI
badania FGI
analiza sieci społecznych
analiza danych ilościowych i jakościowych
analiza SWOT
Przygotowanie projektu raportu końcowego
Przekazanie wstępnej wersji raportu końcowego
Nanoszenie uwag przez Zamawiającego do
Nanoszenie uwag przez Wykonawcę do
Przekazanie ostatecznej wersji raportu końcowego

2

3

4

5

6

7

8

9

sierpień
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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3.2.

Zespół badawczy

W skład zespołu badawczego wejdą osoby z bogatym i długoletnim doświadczeniem w realizacji
badao ewaluacyjnych oraz społeczno-gospodarczych. Ponadto wsparciem dla stałych pracowników
CRSG Sp. z o.o. będą praktykanci z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecioskiego. Zespół będzie się
składał z następujących osób:
Funkcja w zespole
Imię i nazwisko
Zakres obowiązków
badawczym
Nadzór nad całym procesem badawczym;
Opracowanie raportu metodologicznego;
dr Włodzimierz Durka Kierownik badania
Formułowanie rekomendacji;
Opracowanie raportu koocowego.
- Opracowanie narzędzi badawczych;
- Analiza danych jakościowych;
Specjalista ds. badao
Paweł Klimek
- Analiza desk research;
jakościowych
- Formułowanie rekomendacji;
- Opracowanie fragmentów raportu koocowego
- Opracowanie narzędzi badawczych;
Specjalista ds. badao - Realizacja badao jakościowych;
Patrycja Krzykowiak
jakościowych
- Analiza danych jakościowych;
- Opracowanie fragmentów raportu koocowego
- Opracowanie narzędzi badawczych;
- Realizacja badao ilościowych;
Aleksandra
Specjalista ds. badao
- Analiza danych ilościowych;
Łukasiewicz
ilościowych
- Opracowanie fragmentów raportu koocowego.

Antoni Sobolewski

Specjalista ds.
polityki społecznej

-

Przygotowanie narzędzi badawczych;
Analiza desk research;
Analiza SWOT/TOWS;
SNA;
Opracowanie części raportu koocowego.
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3.3.

Koncepcja współpracy z Zamawiającym

Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z Zamawiającym poprzez:
- wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych,
- bieżące informowanie o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla
realizacji badania (sprawozdanie co dwa tygodnie w wersji elektronicznej),
- spotkania w zależności od potrzeb Zamawiającego,
- stały kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania codwutygodniowego sprawozdania w wersji
elektronicznej z realizacji badania. Format sprawozdania zostanie zaakceptowany na etapie raportu
metodologicznego. Sprawozdanie powinno zawierad informacje o:
o stanie prac, tj. aktualnym poziomie zaawansowania badania;
o pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji badania;
o ewentualnych sposobach rozwiązywania napotykanych problemów.
Osobą odpowiedzialną za kontakt z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:
Patrycja Krzykowiak
Dyrektor Zarządzający
Tel. 91 350 70 93
E-mail: patrycja.krzykowiak@crsg.pl
W trakcie realizacji badania będzie ona pozostawała w stałym kontakcie z Zamawiającym.
3.4.

Struktura raportu metodologicznego i koocowego

1.

Raport koocowy o objętości min. 100 a max. 150 stron A4 (bez załączników) o następującej
strukturze:
a) streszczenie raportu: w języku polskim i w angielskim (objętośd streszczenia w każdym
z języków - nie mniej niż 5, a nie więcej niż 7 stron),
b) spis treści,
c) wprowadzenie (wstęp),
d) opis i wyjaśnienie doboru próby badawczej,
e) opis wyników badania w ujęciu obszarów badawczych (ścieżki analizy przedstawione również
graficznie), analiza, interpretacja oraz wnioski,
f) rekomendacje w formie tabelarycznej z uwzględnieniem zróżnicowania terytorialnego
a także adresata rekomendacji oraz propozycji sposobu ich wdrażania,
g) aneksy zawierające m.in. szczegółową metodologię badania, ewentualnie narzędzia
badawcze, zestawienia z analizy danych oraz wykorzystane w badaniu źródła informacji.

2.

Opracowanie i przedstawienie wyników badania:
- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport w postaci pliku tekstowego o rozszerzeniu .doc
lub .docx oraz w formacie .pdf. W wyznaczonych terminach powinien on go
przesład Zamawiającemu pocztą elektroniczną, a po zatwierdzeniu wersji ostatecznej również
w 3 egzemplarzach na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) oraz w jednym
wydrukowanym egzemplarzu.
- Poza tym Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną zawierającą podstawowe
informacje o badaniu, opis procesu badawczego i jego wyniki oraz najważniejsze wnioski
i rekomendacje (w standardzie Microsoft PowerPoint – min. 15 slajdów).
- Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do dwukrotnego
zaprezentowania wyników badania, przy czym jedna prezentacja może byd wykonana
w celach informacyjno-edukacyjnych dla Zamawiającego (ROPS), a druga prezentacja w celu
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upowszechnienia wyników badania (np. podczas konferencji). Terminy oraz miejsce
prezentacji zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
Dodatkowo, jako formę upowszechniania wyników badao, Wykonawca przygotuje projekt
broszury informacyjnej, która skierowana będzie do samorządów oraz organizacji
pozarządowych. Materiał powinien mied objętośd 16 lub 24 stron formatu A5. Musi on byd
dostarczony (e-mail, płyta CD/DVD) w formacie przygotowanym do druku, z zastrzeżeniem,
że Zamawiający może wprowadzid do niego poprawki.
Ponadto Wykonawca przygotuje prezentację raportu koocowego w postaci audiobooka,
który ma posłużyd powiększeniu grona potencjalnych odbiorców wyników badao,
w szczególności o osoby niewidome.

-

-

3.5.

Sposób prezentacji wyników badania

Sposób prezentacji wyników badania ilościowego
Wykonawca przedstawi zgromadzony materiał wykorzystując następujące metody prezentacji
danych statystycznych:
- forma tabelaryczna (przedstawienie danych za pomocą zestawieo tabelarycznych),
- forma graficzna (przedstawienie danych w postaci wykresów, map),
- forma opisowa (opis danych w tekście).
Wykorzystanie kombinacji metod tabelarycznych, graficznych i opisowych zapewni czytelnośd oraz
przejrzystośd prezentowanego materiału. Tabele i wykresy zostaną przygotowane za pomocą
programu SPSS Statistics, a także przy użyciu pakietu Microsoft Office 2010, który oferuje bogate
techniki do wizualizacji danych. Przykładowe tabele i rysunki przedstawiają poniższe rysunki.
Przykładowe wykresy opracowane przy użyciu programu MS Excel 2010
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Kategoria A
8
Kategoria G

6
4

12
Kategoria B

2

9

Kategoria C

8

7

6

0
Kategoria F

12
10
5

3

2

0
1
Kategoria E

Kategoria D

2

Kategoria A

3
Kategoria B

Źródło: opracowanie własne
Przykładowe tabele opracowane na podstawie wyników z programu SPSS.
Kategoria A
Grupa 1
Grupa 2
Liczebnośd
3
11
Cecha 1
%
14,3%
52,4%
Zagadnienie 1.1.
Liczebnośd
6
3
Cecha 2
%
28,6%
14,3%
Liczebnośd
21
21
Ogółem
%
100,0%
100,0%
Źródło: opracowanie własne

Ogółem
14
33,3%
9
21,4%
42
100,0%
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Sposób prezentacji wyników badania jakościowego
Metody jakościowe nie wymagają analizy statystycznej, a interpretacja ich wyników bazuje na
analizie mającej na celu sformułowanie kategorii pojęciowych i powiązao między nimi, popartej
doświadczeniem i kapitałem wiedzy badaczy. Głównym sposobem prezentacji wyników badao
jakościowych, ze względu na specyfikę otrzymanych danych, będzie forma opisowa zawierająca
interpretację oraz wnioski wynikające z analizy zgromadzonego materiału. Forma opisowa zostanie
wzbogacona o fragmenty materiału badawczego, które zostaną zaprezentowane w raporcie w formie
cytatów zawierających kluczowe wypowiedzi respondentów. Dane, które w wyniku analizy
jakościowej będą podlegały kategoryzacji zostaną dodatkowo przedstawione za pomocą schematów
ukazujących zidentyfikowane relacje, procesy czy hierarchie.
Przykładowe schematy opracowane przy użyciu programu MS Word 2010 (z wykorzystaniem
grafiki SmartArt)

"Cytat
3"

Etap III
Etap II
Etap I

"Cytat
2"
"Cytat 1"
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Narzędzia badawcze
Badanie kwestionariuszowe
Wstęp CAWI
Szanowni Paostwo,
Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego Sp. z o.o. przystępuje do realizacji badania zleconego
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą
prośbą o udział w badaniu i wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jej wypełnienie nie powinno
Paostwu zająd więcej niż 20 minut. Celem niniejszej ankiety jest zebranie rzetelnych i kompleksowych
informacji na temat współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi podmiotami
polityki społecznej. Dzięki Paostwa zaangażowaniu i udzieleniu odpowiedzi na pytania ankiety
możliwe będzie określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa
Wielkopolskiego z lokalnymi podmiotami polityki społecznej. Bardzo liczymy na Paostwa pomoc
i współpracę w ramach niniejszego badania.
Wstęp PAPI – tekst ankietera
Dzieo dobry,
Nazywam się *...+ i jestem pracownikiem Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego, które realizuję
badanie na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Celem niemniejszego
badania jest zebranie rzetelnych i kompleksowych informacji na temat współpracy Samorządu
Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi podmiotami polityki społecznej. W związku z tym
zwracam się do Paostwa z uprzejmą prośbą o udział w anonimowej ankiecie, która nie zajmie więcej
niż 20 minut. Dzięki Paostwa zaangażowaniu i udzieleniu odpowiedzi na pytania ankiety możliwe
będzie określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z lokalnymi podmiotami polityki społecznej. Bardzo liczymy na Paostwa pomoc i współpracę
w ramach niniejszego badania.
Częśd I – informacje ogólne
1. Jakiego typu instytucję Paostwo reprezentują?*
*W przypadku PAPI ankieter samodzielnie udziela odpowiedzi na to pytanie na podstawie
informacji z uprzednio przygotowanej bazy danych respondentów.
a) PCPR
b) OPS
c) DPS
d) Spółdzielnia socjalna
e) WTZ
f) ZAZ
g) CIS
h) KIS
i) OHP
j) Klub pracy
k) Spółdzielnia (jaka?)
l) Izba (jaka?)
m) Organizacja pozarządowa działająca w obszarze polityki społecznej:
a. pomoc społeczna
b. rynek pracy
c. edukacja
d. ochrona zdrowia
e. aktywnośd obywatelska
f. integracja społeczna
n) Inny (Jaki?)………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. Proszę wymienid jakie działania podejmuje Pana/Pani jednostka w ramach swojej codziennej
działalności:

3. Czy jako jednostka chcieliby Paostwo realizowad jakieś dodatkowe działania, wykraczające
poza wasze dotychczasowe zadania? Jakie by to były działania?
a. Tak, Jakie by to były działania? ….
b. Nie
4. Proszę ocenid na skali od 1 do 5 poszczególne elementy Paostwa bazy infrastrukturalnej, gdzie
1 oznacza niepełne wyposażenie( braki w wyposażeniu), a 5 pełne wyposażenie (niczego nam nie
brakuje).
Baza infrastrukturalna
1 2 3 4 5
a. sytuacja lokalowa (odpowiednia wielkośd oraz ilośd pomieszczeo
biurowych)
b. wyposażenie w odpowiedni sprzęt (dostępnośd podstawowego sprzętu,
drukarki, komputery, ksero, telefon, fax)
c. oprogramowanie (dostęp do podstawowych pakietów MS Office,
aktualne wersje oprogramowania komputerowego)
d. dostęp do Internetu (w tym połączenia z siecią Internet dla wszystkich
komputerów, indywidualne konto e-mail dla każdego pracownika,
możliwośd wymiany plików poprzez wewnętrzną sied)
e. dostosowanie lokalu do potrzeb osób niepełnosprawnych (ułatwienia
infrastrukturalne, dostosowanie sprzętu komputerowego)
f. wydzielone miejsce do spotkao z klientami
Częśd II – pytania dotyczące współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
5. Czy Paostwa jednostka w ciągu ostatnich lat współpracowała* z przedstawicielem JST na
poziomie wojewódzkim, powiatowym lub gminnym? *Współpraca rozumiana jest tutaj jako
kontakt z JST, którego efektem było osiągnięcie wspólnych celów, rozwiązanie wspólnych
problemów. Nie zalicza się tutaj kontaktów w sprawach „służbowych” (tj. składanie
dokumentów, opłaty, wyjaśnienia, itp.)
a. tak -> patrz pyt. 6.
b. nie -> przejdź do pyt. 10
6. Od jak dawna Pana/Pani jednostka współpracuje z JST szczebla wojewódzkiego, powiatowego
lub gminnego?
a. krócej niż rok,
b. od roku do 5 lat
c. powyżej 5 lat
7. Jakie mógłby/ mogłaby Pan/ Pani wskazad okoliczności mające wpływ na fakt, iż współpraca
paostwa jednostki z JST została nawiązana?
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8. Na jakich płaszczyznach współpracowali Paostwo z JST szczebla wojewódzkiego, powiatowego
lub gminnego w ciągu ostatnich 3 lat? (można zaznaczyd więcej niż jedną odpowiedź)
a. udział w konkursie dotacyjnym, konkursie ofert
b. udział w przetargu
c. inne wsparcie finansowe ze strony JST
d. konsultacje społeczne aktów prawnych, strategii i innych dokumentów
e. podejmowanie wspólnych inicjatyw
f. partnerstwo z JST w projektach UE lub innych przedsięwzięciach
(jakich?)……………………………………………………………………………………………………………………………………
g. pozafinansowe wsparcie ze strony JST dla działao podmiotu (szkolenia, doradztwo,
informacja)
h. wymiana informacji
i. patronat ze strony samorządu
j. udział w różnego rodzaju radach, komitetach, grupach roboczych itp.
k. udostępnienie lokalu przez samorząd;
l. inne (jakie?).................................................................................................................................
9. Proszę ocenid w skali od 1 do 5 swoją znajomośd niżej wymienionych obszarów w kontekście
nawiązywania współpracy z JST różnego szczebla, gdzie 1 oznacza bardzo słabą znajomośd, a 5
bardzo dobrą znajomośd).
1 2 3 4 5
a. założenia
prawne
nawiązywania
współpracy
(znajomośd
regulacji/rozporządzeo określających charakter współpracy)
b. możliwe formy nawiązywania współpracy
c. ograniczenia w nawiązywaniu współpracy
10. Proszę ocenid w skali od 1 do 5 stopieo trudności w nawiązywaniu współpracy z JST na
poniższych szczeblach, gdzie 1 oznacza bardzo trudno jest nawiązad współpracę, a 5 bardzo
łatwo jest nawiązad współpracę.
Szczeble JST
1 2 3 4 5
a. poziom wojewódzki
b. poziom powiatowy
c. poziom gminny
11. Z którymi z poniższych barier napotkał/a się Pan/i w ramach współpracy z JST? (można wskazad
więcej niż jedną odpowiedź)
a. o charakterze prawnym (np. brak regulacji prawnych umożliwiających nawiązywanie
współpracy, różnorodnośd interpretacji prawa), proszę wymienid jakie:

b. o charakterze organizacyjnym (np. brak odpowiedniej ilości osób, zbyt duże odległości od
potencjalnych współpracowników), proszę wymienid jakie:
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c. o charakterze komunikacyjnym (np. brak adresów kontaktowych do kompetentnych osób,
brak czasu na rozmowę) , proszę wymienid jakie:

d. o charakterze świadomościowym (np. brak wiedzy na temat możliwości współpracy, brak
chęci na podejmowanie współpracy, brak potrzeby na podejmowanie współpracy) , proszę
wymienid jakie:

e. Inne, jakie?

12. W jakiej formie kontaktowali się Paostwo w ramach nawiązanej współpracy? (pytanie
wielokrotnej odpowiedzi)?
a. spotkanie osobiste (w siedzibie JST lub badanej jednostki)
b. rozmowa telefoniczna
c. kontakt internetowy (e-mail, e-urząd, formularz na stronie, itp.)
d. konferencja/warsztaty
e. inne (jakie?)
Pyt. Dla osób które wskazały odp. a w pyt. 12
13. Proszę opisad charakter tych spotkao według poniższych kryteriów:
a.
a.
b.
c.
d.
e.
b.

c.

Jaka była częstotliwośd tych spotkao?
częściej niż raz w miesiącu
raz w miesiącu
rzadziej niż raz w miesiącu, ale nie więcej niż raz na pół roku
raz na pół roku
rzadziej niż raz na pół roku

Czy częstotliwośd spotkao była wystarczająca?
a. spotkao mogłoby byd więcej
b. spotkao mogłoby byd mniej
c. obecna liczba spotkao jest wystarczająca
Jaki charakter miały te spotkania? (po zaznaczeniu odpowiedzi proszę wskazad czego
dokładnie dotyczyła wskazana kwestia)
a. dotyczące codziennej działalności jednostki
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b. organizacja wspólnych przedsięwzięd

c. w sprawach formalnych

d. omówienie istotnych dla rozwoju lokalnego kwestii

e. konsultacja dokumentów

f.

inne (jakie?)

14. Proszę ocenid na skali od 1 do 5 skutecznośd poniższych form komunikacji paostwa jednostki
z jednostkami samorządu terytorialnego.
(gdzie 1 oznacza bardzo niską skutecznośd a 5 bardzo wysoką)
Forma komunikacji/ocena
1 2 3 4 5
a. kontakt osobisty
b. telefon
c. bezpośredni e-mail do przedstawiciela JST
d. formularz internetowy (z którego wysyłany jest e-mail na adres
ogólny danego JST)
e. e-urząd (rozumiany jako platforma elektroniczna, dzięki której
można załatwiad sprawy w urzędzie, przez Internet bez
konieczności fizycznego kontaktu z urzędem)
Pyt. Dla osób które wskazały ocenę 1 lub 2przy danym kanale informacji w pyt. 14
15. Co Pana/Pani zdaniem należałoby usprawnid, aby te kanały informacji funkcjonowały lepiej?
(proszę uzasadnid swoją odpowiedź)
a) kontakt osobisty ………………………………………………………………………………
b) telefon……………………………………………………………………………………………..
c) bezpośredni e-mail do przedstawiciela JST……………………………………….
d) formularz internetowy …………………………………………………………………….
e) e-urząd …………………………………………………………………………………………….
16. Proszę ocenid na skali od 1 do 5 stopieo trudności w zorganizowaniu spotkania z
przedstawicielami JTS (gdzie 1 oznacza bardzo trudny, a 5 bardzo łatwy)
1

2

3

4

5
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17. Proszę wskazad jednego partnera, z którym najczęściej Paostwo współpracują:

18. Proszę ocenid na skali od 1 do 10 na ile polecił/a (zarekomendował/a) by Pan/Pani tego
partnera innym podmiotom? (gdzie 1 oznacza zdecydowanie bym nie polecił/a, a 10
zdecydowanie bym polecił/a)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19. Proszę ocenid na skali od jeden do 5 czy wsparcie oferowane przez JST odpowiada na potrzeby
Pana/Pani jednostki - przy założeniu, że realizacji tych potrzeb leży w kompetencjach JST.
(1 oznacza zdecydowanie niewystarczające wsparcie, a 5 zdecydowanie wystarczające wsparci)
1

2

3

4

5

20. Czy Pana/Pani jednostka podejmowała działania, które miały na celu usprawnienie współpracy
z JST?
a. tak (jakie to były działania?)

b. nie (proszę wyjaśnid dlaczego?)

c. nie wiem

Pyt. dla osób które wskazały odp. a w pyt. 20
21. Czy Pana/Pani zdaniem działania te były:
a. zdecydowanie skuteczne
b. raczej skuteczne
c. trudno powiedzied
d. raczej nieskuteczne
e. zdecydowanie nieskuteczne
22. Proszę ocenid na skali od 1 do 5 czy wsparcie oferowane przez JST jest efektywne, czyli czy
poniesione przez Paostwa koszty odpowiadają osiągniętym rezultatom?
(1 oznacza zdecydowanie nieefektywne wsparcie, a 5 zdecydowanie efektywne wsparcie)
1

2

3

4

5
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23. Proszę ocenid na skali od 1 do 5 na ile problemy czy potrzeby zgłaszane przez Pana/Pani
jednostkę, a będące w zakresie kompetencji JST są uwzględniane przez Samorząd?
(gdzie 1 oznacza zdecydowanie nieuwzględniane, a 5 zdecydowanie uwzględniane)
1

2

3

4

5

Częśd III – pytania dotyczące regionalnej polityki społecznej
24. Czy Pana/Pani jednostka jest zaangażowana w działania mające na celu realizację zadao na
rzecz regionalnej polityki społecznej?
a. tak (proszę określid w jakim zakresie)

b. nie (proszę podad przyczyny takiej sytuacji)

25. Proszę ocenid na skali od 1 do 5 dostępnośd niżej wymienionych elementów związanych z
realizacją zadao/celów/działao regionalnej polityki społecznej w odniesieniu do działalności
Pana/Pani jednostki. (1 oznacza, bardzo słabą dostępnośd, a 5 bardzo dobrą dostępnośd)
1
2
3
4
5
a. dokumenty programowe (np. Strategie, Plany, Programy, itp.)
b. druki/formularze
c. informacje
o
realizowanych
konkursach/programach/
umożliwiających rozwój Paostwa placówki
d. broszury/foldery/artykuły informacyjne na temat działao
podejmowanych przez JST na rzecz regionalnej polityki społecznej
e. informacje na temat godzin otwarcia danego JST (godziny w jakich
przyjmowani są klienci)
f. informacje na temat adresu, pod którym znajduje się dane JST
g. informacje na temat telefonów kontaktowych, adresów e-mail
danego JST
26. Czy Pana/Pani zdaniem można byłoby coś zmienid, aby zwiększyd dostępnośd tych elementów?
a. tak (proszę opisad które elementy powinny ulec zmianie i w jaki sposób):

b. nie, uważam, że wszystkie informacje są jasno przekazywane:
c. nie wiem/nie mam zdania
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27. Proszę wymienid dokumenty (programy, wytyczne) wskazujące na realizację działao z zakresu
polityki społecznej przez samorząd, które bezpośrednio dotyczą Paostwa działalności:
a. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
b. Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku,
c. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (na lata 2007-2013 oraz 2014+),
d. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
e. Ustawa o pomocy społecznej,
f. Strategia Rozwoju Miasta,
g. Strategia Rozwoju Gminy,
h. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi,
i. Lokalna (gminna/powiatowa) strategia rozwiązywania problemów społecznych,
j. Inne, jakie? ….
28. Proszę ocenid na skali od 1 do 5 na ile Pana/Pani zdaniem JST sprzyja/pomaga w zakładaniu
organizacji/podmiotów/jednostek związanych z polityka społeczną (np. OWES, spółdzielnie
socjalne, itp.) (1 oznacza zdecydowanie nie sprzyja, a 5 zdecydowanie sprzyja)
1

2

3

4

5

29. Proszę określid w skali od 1 do 5 swój stopieo znajomości poniższych dokumentów:
(gdzie 1 oznacza zdecydowany brak znajomości a 5 pełną znajomośd dokumentu)
Nazwa dokumentu
1 2 3 4 5
a. Strategia Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku
b. Założenia nowego okresu programowania
c. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (2007-2013 oraz 2014+)
d. Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Plany Działao dla komponentu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
regionalnego Programu
e. Inne istotne w kontekście polityki społecznej dokumenty unijne, proszę
wskazad jakie?......................................................................................................
Pyt. dla osób, które wskazały odp. na skali 4 lub 5 w pyt. 29 a
30. Poniżej wymieniono priorytety Strategii Polityki Społecznej, jakie zadania w ich ramach uważa
Pan/Pani za najważniejsze?
Priorytet
Najważniejsze zadania
a. równości szans i możliwości
b. zdrowia
c. bezpieczeostwa
d. obywatelskości
Pyt. dla osób, które wskazały odp. 4 lub 5 w Pyt. 29 przy dowolnym dokumencie.
31. Czy Pana/Pani zdaniem obecnie planowane działania w dokumentach strategicznych dla
regionu wymagają uzupełnienia o dodatkowe obszary z wiązane z realizacja regionalnej
polityki społecznej?
a. tak (proszę wskazad te obszary):
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b. nie
32. Czy ma Pan/Pani jakieś spostrzeżenia/uwagi/propozycje odnośnie zapisów tego/tych
dokumentu/dokumentów w zakresie polityki społecznej?
a. tak (proszę je opisad)

b. nie
33. Proszę ocenid na skali od 1 do 5 jaki mają Paostwo wpływ (jako jednostka) na zapisy
dokumentów strategicznych w zakresie regionalnej polityki społecznej?
(1 oznacza, nie mamy żadnego wpływu, a 5 zdecydowanie mamy wpływ)
1

2

3

4

5

Dla osób, które wskazały na odpowiedź 4 lub 5 w pyt. 33
34. W jaki sposób Paostwo (jako jednostka) wpływają na zapisy dokumentów strategicznych w
zakresie regionalnej polityki społecznej?

35. Proszę wskazad i uzasadnid 3 najważniejsze Pana/Pani zdaniem działania, które są konieczne do
realizacji w najbliższym czasie w ramach regionalnej polityki społecznej:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Metryczka:
1. Od kiedy działa Paostwa podmiot? (Proszę podad rok)
…………………………………………………………………………….
2. Proszę podad główne źródła przychodów Paostwa jednostki, poza środkami otrzymywanymi z
w ramach budżetu gminy/miasta/powiatu. (Można wskazad więcej niż jedną odpowiedź)
a. sprzedaż towarów i usług (niezależnie od odbiorcy)
b. realizacja projektów finansowanych z dotacji miejskich
c. realizacja projektów finansowanych z dotacji marszałkowskich
d. realizacja projektów z funduszy strukturalnych
e. składki członków
f. darowizny
g. Inne
(jakie?)……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Przychód w 2012 roku (orientacyjny).
do 20 tys
od 20 tys do 50 tys
od 51 tys do 100 tys
od 101 tys do 500 tys
od 500 tys do 1 mln
powyżej 1 mln

4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Proszę podad 3 główne obszary działalności Paostwa organizacji:
pomoc społeczna
rynek pracy
edukacja
ochrona zdrowia
aktywnośd obywatelska
integracja społeczna

5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Region
podregion kaliski:
podregion konioski
podregion leszczyoski
podregion pilski
podregion poznaoski
podregion m. Poznao

6.
a.
b.
c.
d.
e.

Siedziba organizacji
wieś
miasto do 50 tys. mieszkaoców
miasto od 51 tys. do 100 tys. mieszkaoców
miasto od 101 tys. do 300 tys. mieszkaoców
miasto powyżej 300 tys. Mieszkaoców
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Badanie FGI
Wstęp:
Dzieo dobry Paostwu,
Nazywam się *…+ i jestem pracownikiem Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego, które na
zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje badanie mające na celu
diagnozę oraz ewaluację mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z lokalnymi podmiotami polityki społecznej. W ramach tego badania chciał(a)bym poruszyd
z paostwem następujące problemy:
1. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
2. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
3. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
5. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką społeczną.
Bardzo proszę Paostwa o możliwośd nagrywania naszego spotkania. Powstały w ten sposób materiał
posłuży jedynie jako notatka do użytku wewnętrznego i będzie wykorzystany wyłącznie do celów
naszego badania. Paostwa wypowiedzi będą traktowane poufnie a w opracowaniu wyników myśli
i idee prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą.
Rozgrzewka:
Na początek proszę każdego z Paostwa o przedstawienie się i podanie krótkiej informacji na temat
swojej specjalizacji oraz tego czym się Paostwo zajmują w swojej pracy zawodowej.
Możemy teraz już przejśd do części właściwej, zatem pierwsze pytanie:
1. Czy Paostwa zdaniem Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej? Jeśli tak to w jakim zakresie? Jak oceniliby Paostwo tę
współpracę (charakter, zakres, trwałośd, itp.) w jakich obszarach oceniliby ją Paostwo na plus
a w jakich na minus?.
2. Proszę wskazad jakie typy instytucji, według Paostwa wiedzy tworzą lokalne podmioty polityki
społecznej (* te elementy wymienid w razie trudności z udzieleniem odpowiedzi: np. organizacje
pozarządowe, Centrum Integracji Społecznej, Zakład Aktywności Zawodowej, Klub Integracji
Społecznej, itp.)?
3. Jakie Paostwa zdaniem obowiązki powinny wypełniad LPPS? Czego na dzieo dzisiejszy nie
realizują LPPS, a mogłyby z powodzeniem realizowad? Co Paostwa zdaniem oznacza bycie LPPS?
Jak są odbierane przez Paostwa takie podmioty, raczej pozytywnie, czy raczej negatywnie?
4. Jak Paostwo oceniają przepływ informacji pomiędzy Samorządem WW a LPPS? Jakich narzędzi
najczęściej Paostwo używają, czy są one Paostwa zdaniem wystarczające? Czy można byłoby coś
w tym zakresie ulepszyd, jeśli tak to co?
5. Czy organizują Paostwo spotkania z przedstawicielami LPPS? Jeśli tak, to jaki one mają
najczęściej charakter? Jak często się Paostwo spotykają? Z jakimi LPPS najczęściej spotykają,
a z jakimi w ogóle się Paostwo nie spotykają?
6. Czy Paostwa zdaniem informacje na temat tworzenia/aktualizacji regionalnych dokumentów
odnoszących się do zakresu polityki społecznej są skutecznie upowszechniane? Co znaczy
skutecznie w tym przypadku? Czy zawsze trafiają do zainteresowanych osób?
7. Czy Paostwa zdaniem informacje na temat tworzenia/aktualizacji regionalnych dokumentów
odnoszących się do zakresu polityki społecznej są skutecznie upowszechniane? Czy zawsze
trafiają do zainteresowanych osób? Czy należałoby coś w tym zakresie zmienid? Czy mogą
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Paostwo wymienid takie działania (obszary działao) Samorządu WW, które powinny trafiad do
informacji LPPS, a nie są przekazywane? Jakie są powody takiej sytuacji?
Czy Paostwa zdaniem działania Samorządu WW są opisywane w sposób zrozumiały? Czy wszyscy
zainteresowani mają taki sam dostęp do nich? Jakim językiem pisane są dokumenty
przekazywane do publicznej wiadomości? Czy jest to język powszechnie zrozumiały? Jakie
zmiany należałoby w tym zakresie wprowadzid?
Czy Paostwa zdaniem istnieje istotne zróżnicowanie w dostępie do informacji na temat działao
Samorządu WW w kontekście terytorialnym? Czy Paostwa zdaniem oddalenie od
stolicy województwa ma wpływ na to zróżnicowanie? Jeśli tak to w jakim zakresie? Co można
byłoby w tym zakresie zmienid?
Jakie formy współpracy pomiędzy Samorządem WW a LPPS Paostwa zdaniem funkcjonują
w województwie wielkopolskim? Czy Paostwa zdaniem istnieją inne formy, które można byłoby
wykorzystad w danym obszarze (sport, ochrona zdrowia, edukacja, pomoc społeczna, rozwój
gospodarczy), a które do tej pory nie były stosowane w województwie? Jak często Paostwa
zdaniem takie formy współpracy są nawiązywane? Czy są to w Paostwa opinii trwałe inicjatywy,
czy raczej jednorazowe, spontaniczne?
Czy w Paostwa opinii LPPS współtworzą lokalną politykę? Jeśli tak, to w jaki sposób się angażują?
Jeśli nie, to dlaczego Paostwa zdaniem nie angażują się one we współtworzenie lokalnej polityki?
Jakie mechanizmy wsparcia oferują Paostwo LPPS w zakresie ich działalności, tutaj szczególnie:
- finansowe (konkursy, dotacje, stypendia, zlecanie zadao publicznych (w tym: mechanizmy
podziału środków itd.)
- merytoryczne (doradztwo, szkolenia itd.)
- promocyjne (patronat, strona internetowa, media itd.).
Czy wsparcie to jest zróżnicowane ze względu na obszar funkcjonowania LPPS i/lub
terytorialnie? Czy są jakieś inne czynniki różnicujące to wsparcie? Jeśli tak to jakie? Które
z nich uważają Paostwo za najbardziej efektywne? Które będą przez Paostwa
kontynuowane w przyszłych latach?
Czy Paostwa zdaniem wsparcie udzielane w ramach obszaru (sport, ochrona zdrowia, edukacja,
pomoc społeczna, rozwój gospodarczy), przez Samorząd WW jest wystarczające? Jeśli nie, to
w jakich działaniach powinno się ono jeszcze objawiad? Czego Paostwa zdaniem brakuje? Jakie
są słabe elementy oferowanego wsparcia?
Czy Paostwa zdaniem udzielone wsparcie przynosi oczekiwane efekty? Jeśli, nie to dlaczego? Co
należałoby zmienid, jakie elementy wzmocnid?
Czy w Paostwa odczuciu Samorząd WW wsłuchuje się w Paostwa potrzeby? Czy realizuje
sugestie zgłaszane przez Paostwa instytucje? Czy mogą Paostwo wskazad przykłady takiej
sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego Paostwa zdaniem głos LPPS nie jest uwzględniany przez Samorząd
WW?
Czy Paostwa zdaniem Samorząd WW jest zainteresowany wsparciem działao na rzecz tworzenia
podmiotów funkcjonujących w obrębie polityki społecznej (np. org. pozarządowe, spółdzielnie
socjalne, przedsiębiorstwa społeczne) ? Jeśli tak, w czym się to przejawia? Jeśli nie, co na to
Paostwa zdaniem wpływa?
Czy LPPS współpracują z Samorządem WW na etapie tworzenia dokumentów strategicznych dla
rozwoju województwa? Jeśli tak to w jakim zakresie? Czy biorą one czynny udział w tworzeniu
dokumentów, czy tworzą one raczej „ciało” doradcze/opiniodawcze? Czy dokumenty te zawsze
poddawane są konsultacjom społecznym? Jeśli dokumenty te nie są konsultowane, to jakie są
Paostwa zdaniem tego przyczyny?
Jaki jest zakres Paostwa współpracy z LPPS (np. konsultacje z ekspertami działającymi w ramach
LPPS, czynny udział LPPS w tworzeniu polityki regionalnej, opiniowanie dokumentów
strategicznych, udział w konsultacjach społecznych, pełnienie jedynie funkcji informacyjnej –
przekazywanie informacji na temat realizowanych przez samorząd działao)? Czy uważają
Paostwo, że powinien byd większy?
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19. Czy Paostwa zdaniem występują ograniczenia prawne, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie Paostwa zdaniem są to ograniczenia?
20. Czy Paostwa zdaniem występują ograniczenia organizacyjne/infrastrukturalne, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie Paostwa zdaniem są to
ograniczenia?
21. Czy Paostwa zdaniem występują ograniczenia komunikacyjne, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie Paostwa zdaniem są to ograniczenia?
22. Czy Paostwa zdaniem występują ograniczenia świadomościowe, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS, brak wiedzy na temat możliwości podejmowania
współpracy? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia?
23. Czy w związku z wcześniej omówionymi barierami podejmowali Paostwo jakieś działania
naprawcze mające na celu usprawnienie współpracy? Jakie to były działania?
24. Jak oceniają Paostwo skutecznośd zaproponowanych działao naprawczych? Czy udało się
osiągną pożądane efekty? Czy były one skuteczne? Proszę wszystkich o udzielenie
szczegółowych odpowiedzi.
25. Jakie zadania uważają Paostwo za najważniejsze do podjęcia przez Samorząd WW w zakresie
paostwa działalności? Proszę uzasadnid swój wybór.
26. Czy mogą Paostwo wskazad na te działania, które powinny byd w pierwszej kolejności
realizowane w ramach Strategii Polityki Społecznej? Jeśli tak, proszę uzasadnid swój wybór.
27. Jakie Paostwa zdaniem obszary wymagają przede wszystkim wsparcia w ramach kolejnej
perspektywy finansowej UE i dlaczego akurat te? Proszę się skupid przede wszystkim na tych
obszarach, które do tej pory nie były wspierane, lub były wspierane w niewielkim stopniu.
28. Moderator: Za chwilę przedstawię Paostwu podstawowe założenia dokumentów strategicznych
na poziomie krajowym i regionalnym, proszę się przez chwile zastanowid, jakie obszary
należałoby jeszcze w nich wskazad, czego Paostwa zdaniem w nich brakuje. Proszę
o uzasadnienie odpowiedzi.
29. Jakie Paostwa zdaniem rozwiązania instytucjonalne/organizacyjne należy przyjąd, aby
zrealizowad cele wskazane w dokumentach, które przed chwilą były prezentowane? Proszę
uzasadnid odpowiedź.
30. Czy Paostwa zdaniem można wskazad takie obszary działalności organizacji związanych
z realizacją polityki społecznej, w ramach których najczęściej nawiązywana jest współpraca LPPS
i Samorządu WW? Jeśli tak, to jakie i dlaczego, akurat w tych obszarach współpraca jest
najczęściej zawiązywana?
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IDI z ekspertami w dziedzinie edukacji
Dzieo dobry ,
Nazywam się *…+ i jestem ankieterem Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego, które na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje badanie mające na celu diagnozę oraz
ewaluację mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej. W ramach tego badania chciał(a)bym poruszyd z paostwem
następujące problemy:
1. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
2. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
3. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
5. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką społeczną.
Bardzo proszę o możliwośd nagrywania naszego spotkania. Powstały w ten sposób materiał posłuży
jedynie jako notatka do użytku wewnętrznego i będzie wykorzystany wyłącznie do celów naszego
badania. Paostwa wypowiedzi będą traktowane poufnie a w opracowaniu wyników myśli i idee
prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą.
1. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej w zakresie edukacji? Jeśli tak to w jakim zakresie? Jak
oceniłby/oceniłaby Pan/Pan tę współpracę (charakter, zakres, trwałośd, itp.).
2. Proszę wskazad jakie typy instytucji, według Pana/Pani wiedzy tworzą lokalne podmioty
polityki społecznej działające w obszarze edukacji? Dlaczego akurat te instytucje? Czy mają
one jakieś specjalne uwarunkowania umożliwiające im prowadzenie działao w zakresie
edukacji?
3. Jak Pana/Pani zdaniem oceniany jest przepływ informacji pomiędzy Samorządem WW a LPPS?
Jakich narzędzi najczęściej używają, czy są one Pana/Pani zdaniem skuteczne? Czy można
byłoby coś w tym zakresie ulepszyd, jeśli tak to co? Czy problemy w tym zakresie są
specyficzne jedynie dla obszaru edukacji, czy są to problemy ogólne?
4. Czy Pana/Pani zdaniem informacje na temat tworzenia/aktualizacji regionalnych dokumentów
odnoszących się do edukacji są skutecznie upowszechniane? Czy zawsze trafiają do
zainteresowanych osób? Czy należałoby coś w tym zakresie zmienid? Czy może Pan/Pani
wymienid takie działania Samorządu WW, które powinny trafiad do informacji LPPS, a nie są
przekazywane? Jakie są powody takiej sytuacji? Jakie zmiany należałoby wprowadzid w tym
zakresie? Czy Pana/Pani zdaniem są to problemy tylko obszaru edukacji, czy też odnoszą się do
innych obszarów polityki społecznej?
5. Czy Pana/Pani zdaniem działania Samorządu WW w zakresie edukacji są opisywane w sposób
zrozumiały? Czy wszyscy zainteresowani mają taki sam dostęp do nich? Jakim językiem pisane
są dokumenty przekazywane do publicznej wiadomości? Czy jest to język powszechnie
zrozumiały? Jakie zmiany należałoby w tym zakresie wprowadzid? Czy Pana/Pani zdaniem
należałoby wprowadzid jakieś zmiany w tym zakresie w szczególności jeśli chodzi o edukację?
6. Czy Pana/Pani zdaniem oddalenie od stolicy województwa ma wpływ na zróżnicowanie
w dostępie do informacji w zakresie edukacji? Jeśli tak to jakich jednostek to dotyczy? Co
można byłoby w tym zakresie zmienid? Czy Pana/Pani zdaniem problemy te widoczne są
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jedynie w obszarze edukacji, czy w innych obszarach, polityki społecznej również się
pojawiają?
7. Jakie formy współpracy pomiędzy Samorządem WW a LPPS w zakresie edukacji Pana/Pani
zdaniem funkcjonują w województwie wielkopolskim? Czy Pana/Pani zdaniem istnieją inne
formy, które można byłoby wykorzystad w danym obszarze (należy tutaj wskazad na obszar,
w ramach którego wypowiada się ekspert), a które do tej pory nie były stosowane
w województwie?
8. Jak Pana/Pani zdaniem kształtuje się sied powiązao pomiędzy JST a LPPS w zakresie edukacji?
Czy są czynniki warunkujące fakt, tego, iż niekiedy podmioty te bardzo często ze sobą
współpracują, a niekiedy w ogóle? Czy ma na to wpływ fakt, iż podmioty te funkcjonują
właśnie w zakresie edukacji? Czy są regiony województwa w których te podmioty działają
zupełnie niezależnie lub wręcz odwrotnie, ściśle ze sobą współpracują? Kto Pana/Pani
zdaniem najczęściej inicjuje współpracę JST, czy LPPS?
9. Czy w Pana/Pani opinii LPPS działające w zakresie edukacji współtworzą lokalną politykę? Jeśli
tak, to w jaki sposób się angażują? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem nie angażują się
one we współtworzenie lokalnej polityki? Czy Pana/Pani zdaniem brak zaangażowania wynika
ze specyfiki obszaru jakim jest edukacja? Jeśli tak to, dlaczego tak się dzieje, co można byłoby
w tym zakresie zmienid?
10. Jakie mechanizmy wsparcia oferuje JST lokalnym podmiotom polityki społecznej działającym
w obszarze edukacji? Tutaj szczególnie, czy oferowane jest im wsparcie:
- finansowe (konkursy, dotacje, stypendia, zlecanie zadao publicznych (w tym: mechanizmy
podziału środków itd.)
- merytoryczne (doradztwo, szkolenia itd.)
- promocyjne (patronat, strona internetowa, media itd.).
Czy wsparcie to jest zróżnicowane ze względu na obszar funkcjonowania LPPS i/lub
terytorialnie? Czy są jakieś inne czynniki różnicujące to wsparcie? Jeśli tak to jakie? Które
z tych mechanizmów uważa Pan/Pani za najbardziej efektywne? Które będą kontynuowane
w przyszłych latach? Czy Pana/Pani zdaniem oferowane wsparcie wyczerpuje potrzeby LPPS
działających w obszarze edukacji? Co można jeszcze dla nich zrobid?
11. Czy Pana/Pani zdaniem wsparcie udzielane przez Samorząd WW w ramach edukacji jest
wystarczające? Jeśli nie, to w jakich działaniach powinno się ono jeszcze objawiad? Czego
Pana/Pani zdaniem brakuje? Jakie są słabe elementy oferowanego wsparcia? Czy może
Pan/Pani wskazad na jakieś dobre praktyki w tym zakresie?
12. Czy Pana/Pani zdaniem udzielone wsparcie przynosi oczekiwane efekty? Jeśli, nie to dlaczego?
Co należałoby zmienid, jakie elementy wzmocnid?
13. Jak ocenia Pan/Pani następujące formy usprawnienia współpracy LPPS z Samorządem
w zakresie edukacji? Tutaj moderator wymieni formy, wskazane przez uczestników badania
PAPI.
14. Czy w Pana/Pani odczuciu Samorząd WW wsłuchuje się w potrzeby LPPS szczególnie jeśli
mowa o edukacji? Czy może Pana/Pani zdaniem obszar ten jest wyjątkowo pomijany, lub
odwrotnie działania w tym obszarze są obejmowane szczególnym zainteresowaniem? Czy
Samorząd WW realizuje sugestie zgłaszane przez LPPS? Czy może Pan/Pani wskazad przykłady
takiej sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem głos LPPS nie jest uwzględniany przez
Samorząd WW?
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15. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd WW jest zainteresowany wsparciem działao na rzecz
tworzenia podmiotów funkcjonujących w obrębie edukacji? Jeśli tak, w czym się to przejawia?
Jeśli nie, co na to Pana/Pani zdaniem wpływa?
16. Czy według Pana/Pani wiedzy LPPS współpracują z Samorządem WW na etapie tworzenia
dokumentów strategicznych dla rozwoju województwa, które odnoszą się do edukacji? Jeśli
tak to w jakim zakresie? Czy biorą one czynny udział w tworzeniu dokumentów, czy tworzą
one raczej „ciało” doradcze/opiniodawcze? Czy dokumenty te zawsze poddawane są
konsultacjom społecznym? Czy bierze/brał/a Pan/Pani udział w takich konsultacjach? Jeśli
dokumenty te nie są konsultowane, to jakie są Pana/Pani zdaniem tego przyczyny? Czy
Pana/Pani zdaniem jest to specyfika obszaru edukacji, czy też może jest to ogólny problem
polityki społecznej?
17. Czy Pana? Pani zdaniem występują ograniczenia prawne, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie edukacji? Jeśli tak to jakie
Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
18. Czy Pana? Pani zdaniem występują ograniczenia organizacyjne/infrastrukturalne,
uniemożliwiające nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie
edukacji? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je
niwelowad?
19. Czy Pana? Pani zdaniem występują ograniczenia komunikacyjne, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie edukacji? Jeśli tak to
jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
20. Czy Pana/ Pani zdaniem występują ograniczenia świadomościowe, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, brak wiedzy na temat możliwości
podejmowania współpracy, szczególnie w zakresie edukacji? Jeśli tak to jakie Pana/Pani
zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
21. Jakie zadania uważa Pan za najważniejsze do podjęcia przez Samorząd WW w zakresie
edukacji? Proszę uzasadnid swój wybór. Czy są to działania raczej o zakresie lokalnym,
regionalnym, czy może krajowym?
22. Czy może Pan/Pani wskazad na te działania, które powinny byd w pierwszej kolejności
realizowane w ramach Strategii Polityki Społecznej? Jeśli tak, proszę uzasadnid swój wybór.
23. Jakie Pana/Pani zdaniem obszary dotyczące edukacji wymagają przede wszystkim wsparcia
w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE? Proszę się skupid przede wszystkim na tych
obszarach, które do tej pory nie były wspierane, lub były wspierane w niewielkim stopniu.
24. Moderator: Za chwilę przedstawię Panu/Pani podstawowe założenia dokumentów
strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, odnoszące się do obszaru edukacji
społecznej, proszę się przez chwilę zastanowid, jakie obszary należałoby jeszcze w nich
wskazad, czego Pana/Pani zdaniem w nich brakuje. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi.
25. Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania instytucjonalne/organizacyjne należy przyjąd, aby
zrealizowad cele odnoszące się do obszaru edukacji wskazane w dokumentach, które przed
chwilą były prezentowane? Proszę uzasadnid odpowiedź.
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IDI z ekspertami w dziedzinie funkcjonowania samorządu
Dzieo dobry ,
Nazywam się *…+ i jestem ankieterem Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego, które na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje badanie mające na celu diagnozę oraz
ewaluację mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej. W ramach tego badania chciał(a)bym poruszyd z paostwem
następujące problemy:
1. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
2. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
3. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
5. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką społeczną.
Bardzo proszę o możliwośd nagrywania naszego spotkania. Powstały w ten sposób materiał posłuży
jedynie jako notatka do użytku wewnętrznego i będzie wykorzystany wyłącznie do celów naszego
badania. Paostwa wypowiedzi będą traktowane poufnie a w opracowaniu wyników myśli i idee
prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą.
1. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej? Jeśli tak to w jakim zakresie? Jak oceniłby/oceniłaby Pan/Pan
tę współpracę (charakter, zakres, trwałośd, itp.). Jakie ma inne możliwości współpracy?
2. Jak Pana/Pani zdaniem wygląda przepływ informacji pomiędzy Samorządem WW a LPPS?
Jakich narzędzi najczęściej używają, czy są one Pana/Pani zdaniem skuteczne? Czy można
byłoby coś w tym zakresie ulepszyd, jeśli tak to co?
3. Czy Pana/Pani zdaniem informacje na temat tworzenia/aktualizacji regionalnych dokumentów
są skutecznie upowszechniane? Czy zawsze trafiają do zainteresowanych osób? Jakie są
powody takiej sytuacji? Czy należałoby coś w tym zakresie zmienid?
4. Jakie formy współpracy pomiędzy Samorządem WW a LPPS funkcjonują w województwie
wielkopolskim? Czy Pana/Pani zdaniem istnieją inne formy, które można byłoby wykorzystad,
a które do tej pory nie były stosowane w województwie? Czy Posiada Pan/Pani doświadczenie
w tym zakresie? Czy podobne rozwiązania są stosowane w innych województwach, krajach?
5. Jak Pana/Pani zdaniem kształtuje się sied współpracy pomiędzy JST a LPPS? Czy są czynniki
warunkujące fakt, tego, iż niekiedy podmioty te bardzo często ze sobą współpracują,
a niekiedy w ogóle? Czy są regiony województwa, w których te podmioty działają zupełnie
niezależnie lub wręcz odwrotnie, ściśle ze sobą współpracują? Kto Pana/Pani zdaniem
najczęściej inicjuje współpracę JST, czy LPPS?
6. Czy w Pana/Pani opinii LPPS współtworzą lokalną politykę? Jeśli tak, to w jaki sposób się
angażują? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem nie angażują się one we współtworzenie
lokalnej polityki?
7. Jakie mechanizmy wsparcia oferuje JST lokalnym podmiotom polityki społecznej działającym?
Tutaj szczególnie, czy oferowane jest im wsparcie:
- finansowe (konkursy, dotacje, stypendia, zlecanie zadao publicznych (w tym: mechanizmy
podziału środków itd.)
- merytoryczne (doradztwo, szkolenia itd.)
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- promocyjne (patronat, strona internetowa, media itd.).
Czy wsparcie to jest zróżnicowane ze względu na obszar funkcjonowania LPPS i/lub
terytorialnie? Czy są jakieś inne czynniki różnicujące to wsparcie? Jeśli tak to jakie? Które
z tych mechanizmów uważa Pan/Pani za najbardziej efektywne? Które będą kontynuowane
w przyszłych latach?
8. Czy Pana/Pani zdaniem wsparcie udzielane przez Samorząd WW jest wystarczające? Jeśli nie,
to w jakich działaniach powinno się ono jeszcze objawiad? Czego Pana/Pani zdaniem brakuje?
Jakie są słabe elementy oferowanego wsparcia? Czy może Pan/Pani wskazad na jakieś dobre
praktyki w tym zakresie?
9. Czy Pana/Pani zdaniem udzielone wsparcie przynosi oczekiwane efekty? Jeśli, nie to dlaczego?
Co należałoby zmienid, jakie elementy wzmocnid?
10. Jak ocenia Pan/Pani następujące formy usprawnienia współpracy LPPS z Samorządem? Tutaj
moderator wymieni formy, wskazane przez uczestników badania PAPI.
11. Czy w Pana/Pani odczuciu Samorząd WW wsłuchuje się w potrzeby LPPS? Czy Samorząd WW
realizuje sugestie zgłaszane przez LPPS? Czy może Pan/Pani wskazad przykłady takiej sytuacji?
Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem głos LPPS nie jest uwzględniany przez Samorząd WW?
12. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd WW jest zainteresowany wsparciem działao na rzecz
tworzenia podmiotów funkcjonujących w obrębie polityki społecznej? Jeśli tak, w czym się to
przejawia? Jeśli nie, co na to Pana/Pani zdaniem wpływa?
13. Czy według Pana/Pani wiedzy LPPS współpracują z Samorządem WW na etapie tworzenia
dokumentów strategicznych dla rozwoju województwa? Jeśli tak to w jakim zakresie? Czy
biorą one czynny udział w tworzeniu dokumentów, czy tworzą one raczej „ciało”
doradcze/opiniodawcze? Czy dokumenty te zawsze poddawane są konsultacjom społecznym?
14. Czy Pana? Pani zdaniem występują ograniczenia prawne, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia?
W jaki sposób można je niwelowad?
15. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia organizacyjne/infrastrukturalne,
uniemożliwiające nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie
Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
16. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia komunikacyjne, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to
ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
17. Czy Pana/ Pani zdaniem występują ograniczenia świadomościowe, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, brak wiedzy na temat możliwości
podejmowania współpracy? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki
sposób można je niwelowad?
18. Jakie zadania uważa Pan za najważniejsze do podjęcia przez Samorząd WW w zakresie
nawiązywani współpracy JST z LPPS? Proszę uzasadnid swój wybór. Czy są to działania raczej
o zakresie lokalnym, regionalnym, czy może krajowym?
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19. Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania instytucjonalne/organizacyjne należy przyjąd, aby
zwiększyd liczbę współpracujących ze sobą jednostek (JST z LPPS)? Czy jest to możliwe do
realizacji w przyszłej perspektywie finansowej UE, jakie mogłoby to byd wsparcie?
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IDI z ekspertami w dziedzinie ochrony zdrowia
Dzieo dobry,
Nazywam się *…+ i jestem ankieterem Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego, które na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje badanie mające na celu diagnozę oraz
ewaluację mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej. W ramach tego badania chciał(a)bym poruszyd z paostwem
następujące problemy:
1. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
2. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
3. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
5. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką społeczną.
Bardzo proszę o możliwośd nagrywania naszego spotkania. Powstały w ten sposób materiał posłuży
jedynie jako notatka do użytku wewnętrznego i będzie wykorzystany wyłącznie do celów naszego
badania. Paostwa wypowiedzi będą traktowane poufnie a w opracowaniu wyników myśli i idee
prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą.
1. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej w zakresie ochrony zdrowia? Jeśli tak to w jakim zakresie? Jak
oceniłby/oceniłaby Pan/Pan tę współpracę (charakter, zakres, trwałośd, itp.).
2. Proszę wskazad jakie typy instytucji, według Pana/Pani wiedzy tworzą lokalne podmioty
polityki społecznej działające w obszarze ochrony zdrowia? Dlaczego akurat te instytucje? Czy
mają one jakieś specjalne uwarunkowania umożliwiające im prowadzenie działao w zakresie
ochrony zdrowia?
3. Jak Pana/Pani zdaniem oceniany jest przepływ informacji pomiędzy Samorządem WW a LPPS?
Jakich narzędzi najczęściej używają, czy są one Pana/Pani zdaniem skuteczne? Czy można
byłoby coś w tym zakresie ulepszyd, jeśli tak to co? Czy problemy w tym zakresie są
specyficzne jedynie dla obszaru ochrony zdrowia, czy są to problemy ogólne?
4. Czy Pana/Pani zdaniem informacje na temat tworzenia/aktualizacji regionalnych dokumentów
odnoszących się do ochrony zdrowia są skutecznie upowszechniane? Czy zawsze trafiają do
zainteresowanych osób? Czy należałoby coś w tym zakresie zmienid? Czy może Pan/Pani
wymienid takie działania Samorządu WW, które powinny trafiad do informacji LPPS, a nie są
przekazywane? Jakie są powody takiej sytuacji? Jakie zmiany należałoby wprowadzid w tym
zakresie? Czy Pana/Pani zdaniem są to problemy tylko obszaru ochrony zdrowia, czy też
odnoszą się do innych obszarów polityki społecznej?
5. Czy Pana/Pani zdaniem działania Samorządu WW w zakresie ochrony zdrowia są opisywane
w sposób zrozumiały? Czy wszyscy zainteresowani mają taki sam dostęp do nich? Jakim
językiem pisane są dokumenty przekazywane do publicznej wiadomości? Czy jest to język
powszechnie zrozumiały? Jakie zmiany należałoby w tym zakresie wprowadzid? Czy Pana/Pani
zdaniem należałoby wprowadzid jakieś zmiany w tym zakresie w szczególności jeśli chodzi
o ochronę zdrowia?
6. Czy Pana/Pani zdaniem oddalenie od stolicy województwa ma wpływ na zróżnicowanie
w dostępie do informacji w zakresie ochrony zdrowia? Jeśli tak to jakich jednostek to dotyczy?
Co można byłoby w tym zakresie zmienid? Czy Pana/Pani zdaniem problemy te widoczne są

177

jedynie w obszarze ochrony zdrowia, czy w innych obszarach, polityki społecznej również się
pojawiają?
7. Jakie formy współpracy pomiędzy Samorządem WW a LPPS w zakresie ochrony zdrowia
Pana/Pani zdaniem funkcjonują w województwie wielkopolskim? Czy Pana/Pani zdaniem
istnieją inne formy, które można byłoby wykorzystad w danym obszarze (należy tutaj wskazad
na obszar, w ramach, którego wypowiada się ekspert), a które do tej pory nie były stosowane
w województwie?
8. Jak Pana/Pani zdaniem kształtuje się sied powiązao pomiędzy JST a LPPS w zakresie ochrony
zdrowia? Czy są czynniki warunkujące fakt, tego, iż niekiedy podmioty te bardzo często ze
sobą współpracują, a niekiedy w ogóle? Czy ma na to wpływ fakt, iż podmioty te funkcjonują
właśnie w zakresie ochrony zdrowia? Czy są regiony województwa, w których te podmioty
działają zupełnie niezależnie lub wręcz odwrotnie, ściśle ze sobą współpracują? Kto Pana/Pani
zdaniem najczęściej inicjuje współpracę JST, czy LPPS?
9. Czy w Pana/Pani opinii LPPS działające w zakresie ochrony zdrowia współtworzą lokalną
politykę? Jeśli tak, to w jaki sposób się angażują? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem nie
angażują się one we współtworzenie lokalnej polityki? Czy Pana/Pani zdaniem brak
zaangażowania wynika ze specyfiki obszaru jakim jest ochrona zdrowia? Jeśli tak to dlaczego
tak się dzieje, co można byłoby w tym zakresie zmienid?
10. Jakie mechanizmy wsparcia oferuje JST lokalnym podmiotom polityki społecznej działającym
w obszarze ochrony zdrowia? Tutaj szczególnie, czy oferowane jest im wsparcie:
- finansowe (konkursy, dotacje, stypendia, zlecanie zadao publicznych (w tym: mechanizmy
podziału środków itd.)
- merytoryczne (doradztwo, szkolenia itd.)
- promocyjne (patronat, strona internetowa, media itd.).
Czy wsparcie to jest zróżnicowane ze względu na obszar funkcjonowania LPPS i/lub
terytorialnie? Czy są jakieś inne czynniki różnicujące to wsparcie? Jeśli tak to jakie? Które
z tych mechanizmów uważa Pan/Pani za najbardziej efektywne? Które będą
kontynuowane w przyszłych latach? Czy Pana/Pani zdaniem oferowane wsparcie
wyczerpuje potrzeby LPPS działających w obszarze ochrony zdrowia? Co można jeszcze
dla nich zrobid?
11. Czy Pana/Pani zdaniem wsparcie udzielane przez Samorząd WW w ramach ochrony zdrowia
jest wystarczające? Jeśli nie, to w jakich działaniach powinno się ono jeszcze objawiad? Czego
Pana/Pani zdaniem brakuje? Jakie są słabe elementy oferowanego wsparcia? Czy może
Pan/Pani wskazad na jakieś dobre praktyki w tym zakresie?
12. Czy Pana/Pani zdaniem udzielone wsparcie przynosi oczekiwane efekty? Jeśli, nie to dlaczego?
Co należałoby zmienid, jakie elementy wzmocnid?
13. Jak ocenia Pan/Pani następujące formy usprawnienia współpracy LPPS z Samorządem
w zakresie ochrony zdrowia? Tutaj moderator wymieni formy, wskazane przez uczestników
badania PAPI.
14. Czy w Pana/Pani odczuciu Samorząd WW wsłuchuje się w potrzeby LPPS szczególnie jeśli
mowa o ochronie zdrowia? Czy może Pana/Pani zdaniem obszar ten jest wyjątkowo pomijany,
lub odwrotnie działania w tym obszarze są obejmowane szczególnym zainteresowaniem? Czy
Samorząd WW realizuje sugestie zgłaszane przez LPPS? Czy może Pan/Pani wskazad przykłady
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takiej sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem głos LPPS nie jest uwzględniany przez
Samorząd WW?
15. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd WW jest zainteresowany wsparciem działao na rzecz
tworzenia podmiotów funkcjonujących w obrębie ochrony zdrowia? Jeśli tak, w czym się to
przejawia? Jeśli nie, co na to Pana/Pani zdaniem wpływa?
16. Czy według Pana/Pani wiedzy LPPS współpracują z Samorządem WW na etapie tworzenia
dokumentów strategicznych dla rozwoju województwa, które odnoszą się do ochrony
zdrowia? Jeśli tak to w jakim zakresie? Czy biorą one czynny udział w tworzeniu dokumentów,
czy tworzą one raczej „ciało” doradcze/opiniodawcze? Czy dokumenty te zawsze poddawane
są konsultacjom społecznym? Czy bierze/brał/a Pan/Pani udział w takich konsultacjach? Jeśli
dokumenty te nie są konsultowane, to jakie są Pana/Pani zdaniem tego przyczyny? Czy
Pana/Pani zdaniem jest to specyfika obszaru ochrony zdrowia, czy też może jest to ogólny
problem polityki społecznej?
17. Czy Pana? Pani zdaniem występują ograniczenia prawne, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia? Jeśli tak to jakie
Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
18. Czy Pana? Pani zdaniem występują ograniczenia organizacyjne/infrastrukturalne,
uniemożliwiające nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie
ochrony zdrowia? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób
można je niwelowad?
19. Czy Pana? Pani zdaniem występują ograniczenia komunikacyjne, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia?
Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
20. Czy Pana/ Pani zdaniem występują ograniczenia świadomościowe, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, brak wiedzy na temat możliwości
podejmowania współpracy, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia? Jeśli tak to jakie
Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
21. Jakie zadania uważa Pan za najważniejsze do podjęcia przez Samorząd WW w zakresie
ochrony zdrowia? Proszę uzasadnid swój wybór. Czy są to działania raczej o zakresie lokalnym,
regionalnym, czy może krajowym?
22. Czy może Pan/Pani wskazad na te działania, które powinny byd w pierwszej kolejności
realizowane w ramach Strategii Polityki Społecznej? Jeśli tak, proszę uzasadnid swój wybór.
23. Jakie Pana/Pani zdaniem obszary dotyczące ochrony zdrowia wymagają przede wszystkim
wsparcia w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE? Proszę się skupid przede wszystkim
na tych obszarach, które do tej pory nie były wspierane, lub były wspierane w niewielkim
stopniu.
24. Ankieter: Za chwilę przedstawię Panu/Pani podstawowe założenia dokumentów
strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, odnoszące się do zakresu ochrony
zdrowia, proszę się przez chwile zastanowid, jakie obszary należałoby jeszcze w nich wskazad,
czego Pana/Pani zdaniem w nich brakuje. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi.
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25. Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania instytucjonalne/organizacyjne należy przyjąd, aby
zrealizowad cele odnoszące się do obszaru ochrony zdrowia wskazane w dokumentach, które
przed chwilą były prezentowane? Proszę uzasadnid odpowiedź.
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IDI z ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej
Dzieo dobry,
Nazywam się *…+ i jestem ankieterem Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego, które na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje badanie mające na celu diagnozę oraz
ewaluację mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej. W ramach tego badania chciał(a)bym poruszyd z paostwem
następujące problemy:
1. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
2. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
3. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
5. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką społeczną.
Bardzo proszę o możliwośd nagrywania naszego spotkania. Powstały w ten sposób materiał posłuży
jedynie jako notatka do użytku wewnętrznego i będzie wykorzystany wyłącznie do celów naszego
badania. Paostwa wypowiedzi będą traktowane poufnie a w opracowaniu wyników myśli i idee
prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą.
1. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej w zakresie pomocy społecznej? Jeśli tak to w jakim zakresie?
Jak oceniłby/oceniłaby Pan/Pan tę współpracę (charakter, zakres, trwałośd, itp.).
2. Proszę wskazad jakie typy instytucji, według Pana/Pani wiedzy tworzą lokalne podmioty
polityki społecznej działające w obszarze pomocy społecznej? Dlaczego akurat te instytucje?
Czy mają one jakieś specjalne uwarunkowania umożliwiające im prowadzenie działao
w zakresie pomocy społecznej?
3. Jak Pana/Pani zdaniem oceniany jest przepływ informacji pomiędzy Samorządem WW a LPPS?
Jakich narzędzi najczęściej używają, czy są one Pana/Pani zdaniem skuteczne? Czy można
byłoby coś w tym zakresie ulepszyd, jeśli tak to co? Czy problemy w tym zakresie są
specyficzne jedynie dla obszaru pomocy społecznej, czy są to problemy ogólne?
4. Czy Pana/Pani zdaniem informacje na temat tworzenia/aktualizacji regionalnych dokumentów
odnoszących się do pomocy społecznej są skutecznie upowszechniane? Czy zawsze trafiają do
zainteresowanych osób? Czy należałoby coś w tym zakresie zmienid? Czy może Pan/Pani
wymienid takie działania Samorządu WW, które powinny trafiad do informacji LPPS, a nie są
przekazywane? Jakie są powody takiej sytuacji? Jakie zmiany należałoby wprowadzid w tym
zakresie? Czy Pana/Pani zdaniem są to problemy tylko obszaru pomocy społecznej, czy też
odnoszą się do innych obszarów polityki społecznej?
5. Czy Pana/Pani zdaniem działania Samorządu WW w zakresie pomocy społecznej są opisywane
w sposób zrozumiały? Czy wszyscy zainteresowani mają taki sam dostęp do nich? Jakim
językiem pisane są dokumenty przekazywane do publicznej wiadomości? Czy jest to język
powszechnie zrozumiały? Jakie zmiany należałoby w tym zakresie wprowadzid? Czy Pana/Pani
zdaniem należałoby wprowadzid jakieś zmiany w tym zakresie w szczególności jeśli chodzi
o pomoc społeczną?
6. Czy Paostwa zdaniem oddalenie od stolicy województwa ma wpływ na zróżnicowanie
w dostępie do informacji w zakresie pomocy społecznej? Jeśli tak to jakich jednostek to
dotyczy? Co można byłoby w tym zakresie zmienid? Czy Pana/Pani zdaniem problemy te
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widoczne są jedynie w obszarze pomocy społecznej, czy w innych obszarach, polityki
społecznej również się pojawiają?
7. Jakie formy współpracy pomiędzy Samorządem WW a LPPS w zakresie pomocy społecznej
funkcjonują w województwie wielkopolskim? Czy Pana/Pani zdaniem istnieją inne formy,
które można byłoby wykorzystad w obszarze pomocy społecznej, a które do tej pory nie były
stosowane w województwie? Czy Posiada Pan/Pani doświadczenie w tym zakresie? Czy
podobne rozwiązania są stosowane w innych województwach, krajach? Jeśli zna Pan/Pani
inne rozwiązania to w jaki sposób można byłoby je wykorzystad w woj. wielkopolskim?
8. Jak Pana/Pani zdaniem kształtuje się sied powiązao pomiędzy JST a LPPS w zakresie pomocy
społecznej? Czy są czynniki warunkujące fakt, tego, iż niekiedy podmioty te bardzo często ze
sobą współpracują, a niekiedy w ogóle? Czy ma na to wpływ fakt, iż podmioty te funkcjonują
właśnie w zakresie pomocy społecznej? Czy są regiony województwa, w których te podmioty
działają zupełnie niezależnie lub wręcz odwrotnie, ściśle ze sobą współpracują? Kto Pana/Pani
zdaniem najczęściej inicjuje współpracę JST, czy LPPS?
9. Czy w Pana/Pani opinii LPPS działające w zakresie pomocy społecznej współtworzą lokalną
politykę? Jeśli tak, to w jaki sposób się angażują? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem nie
angażują się one we współtworzenie lokalnej polityki? Czy Pana/Pani zdaniem brak
zaangażowania wynika ze specyfiki obszaru jakim jest pomoc społeczna? Jeśli tak to dlaczego
tak się dzieje, co można byłoby w tym zakresie zmienid?
10. Jakie mechanizmy wsparcia oferuje JST lokalnym podmiotom polityki społecznej działającym
w obszarze pomocy społecznej? Tutaj szczególnie, czy oferowane jest im wsparcie:
- finansowe (konkursy, dotacje, stypendia, zlecanie zadao publicznych (w tym: mechanizmy
podziału środków itd.)
- merytoryczne (doradztwo, szkolenia itd.)
- promocyjne (patronat, strona internetowa, media itd.).
Czy wsparcie to jest zróżnicowane ze względu na obszar funkcjonowania LPPS i/lub
terytorialnie? Czy są jakieś inne czynniki różnicujące to wsparcie? Jeśli tak to jakie? Które
z tych mechanizmów uważa Pan/Pani za najbardziej efektywne? Które będą kontynuowane
w przyszłych latach? Czy Pana/Pani zdaniem oferowane wsparcie wyczerpuje potrzeby LPPS
działających w obszarze pomocy społecznej? Co można jeszcze dla nich zrobid?
11. Czy Pana/Pani zdaniem wsparcie udzielane przez Samorząd WW w ramach pomocy społecznej
jest wystarczające? Jeśli nie, to w jakich działaniach powinno się ono jeszcze objawiad? Czego
Pana/Pani zdaniem brakuje? Jakie są słabe elementy oferowanego wsparcia? Czy może
Pan/Pani wskazad na jakieś dobre praktyki w tym zakresie?
12. Czy Pana/Pani zdaniem udzielone wsparcie przynosi oczekiwane efekty? Jeśli, nie to dlaczego?
Co należałoby zmienid, jakie elementy wzmocnid?
13. Jak ocenia Pan/Pani następujące formy usprawnienia współpracy LPPS z Samorządem
w zakresie pomocy społecznej? Tutaj moderator wymieni formy, wskazane przez uczestników
badania PAPI.
14. Czy w Pana/Pani odczuciu Samorząd WW wsłuchuje się w potrzeby LPPS szczególnie jeśli
mowa o pomocy społecznej? Czy może Pana/Pani zdaniem obszar ten jest wyjątkowo
pomijany, lub odwrotnie działania w tym obszarze są obejmowane szczególnym
zainteresowaniem? Czy Samorząd WW realizuje sugestie zgłaszane przez LPPS? Czy może
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Pan/Pani wskazad przykłady takiej sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem głos LPPS
nie jest uwzględniany przez Samorząd WW?
15. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd WW jest zainteresowany wsparciem działao na rzecz
tworzenia podmiotów funkcjonujących w obrębie pomocy społecznej? Jeśli tak, w czym się to
przejawia? Jeśli nie, co na to Pana/Pani zdaniem wpływa?
16. Czy według Pana/Pani wiedzy LPPS współpracują z Samorządem WW na etapie tworzenia
dokumentów strategicznych dla rozwoju województwa, które odnoszą się do pomocy
społecznej? Jeśli tak to w jakim zakresie? Czy biorą one czynny udział w tworzeniu
dokumentów, czy tworzą one raczej „ciało” doradcze/opiniodawcze? Czy dokumenty te
zawsze poddawane są konsultacjom społecznym? Czy bierze/brał/a Pan/Pani udział w takich
konsultacjach? Jeśli dokumenty te nie są konsultowane, to jakie są Pana/Pani zdaniem tego
przyczyny? Czy Pana/Pani zdaniem jest to specyfika obszaru pomocy społecznej, czy też może
jest to ogólny problem polityki społecznej?
17. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia prawne, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie pomocy społecznej? Jeśli tak to
jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
18. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia organizacyjne/infrastrukturalne,
uniemożliwiające nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie
pomocy społecznej? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób
można je niwelowad?
19. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia komunikacyjne, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie pomocy społecznej?
Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
20. Czy Pana/ Pani zdaniem występują ograniczenia świadomościowe, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, brak wiedzy na temat możliwości
podejmowania współpracy, szczególnie w zakresie pomocy społecznej? Jeśli tak to jakie
Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
21. Jakie zadania uważa Pan za najważniejsze do podjęcia przez Samorząd WW w zakresie pomocy
społecznej? Proszę uzasadnid swój wybór. Czy są to działania raczej o zakresie lokalnym,
regionalnym, czy może krajowym?
22. Czy może Pan/Pani wskazad na te działania, które powinny byd w pierwszej kolejności
realizowane w ramach Strategii Polityki Społecznej? Jeśli tak, proszę uzasadnid swój wybór.
23. Jakie Pana/Pani zdaniem obszary dotyczące pomocy społecznej wymagają przede wszystkim
wsparcia w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE? Proszę się skupid przede wszystkim
na tych obszarach, które do tej pory nie były wspierane, lub były wspierane w niewielkim
stopniu.
24. Ankieter: Za chwilę przedstawię Panu/Pani podstawowe założenia dokumentów
strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, odnoszące się do zakresu pomocy
społecznej, proszę się przez chwile zastanowid, jakie obszary należałoby jeszcze w nich
wskazad, czego Pana/Pani zdaniem w nich brakuje. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi.
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25. Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania instytucjonalne/organizacyjne należy przyjąd, aby
zrealizowad cele odnoszące się do pomocy społecznej wskazane w dokumentach, które przed
chwilą były prezentowane? Proszę uzasadnid odpowiedź.
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IDI z ekspertami w dziedzinie rynku pracy
Dzieo dobry,
Nazywam się *…+ i jestem ankieterem Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego, które na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje badanie mające na celu diagnozę oraz
ewaluację mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej. W ramach tego badania chciał(a)bym poruszyd z paostwem
następujące problemy:
1. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
2. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
3. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
5. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką społeczną.
Bardzo proszę o możliwośd nagrywania naszego spotkania. Powstały w ten sposób materiał posłuży
jedynie jako notatka do użytku wewnętrznego i będzie wykorzystany wyłącznie do celów naszego
badania. Paostwa wypowiedzi będą traktowane poufnie a w opracowaniu wyników myśli i idee
prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą.
1. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej w zakresie rynku pracy? Jeśli tak to w jakim zakresie? Jak
oceniłby/oceniłaby Pan/Pan tę współpracę (charakter, zakres, trwałośd, itp.).
2. Proszę wskazad jakie typy instytucji, według Pana/Pani wiedzy tworzą lokalne podmioty
polityki społecznej działające w obszarze rynku pracy? Dlaczego akurat te instytucje? Czy mają
one jakieś specjalne uwarunkowania umożliwiające im prowadzenie działao w zakresie rynku
pracy?
3. Jak Pana/Pani zdaniem oceniany jest przepływ informacji pomiędzy Samorządem WW a LPPS?
Jakich narzędzi najczęściej używają, czy są one Pana/Pani zdaniem skuteczne? Czy można
byłoby coś w tym zakresie ulepszyd, jeśli tak to co? Czy problemy w tym zakresie są
specyficzne jedynie dla obszaru rynku pracy, czy są to problemy ogólne?
4. Czy Pana/Pani zdaniem informacje na temat tworzenia/aktualizacji regionalnych dokumentów
odnoszących się do rynku pracy są skutecznie upowszechniane? Czy zawsze trafiają do
zainteresowanych osób? Czy należałoby coś w tym zakresie zmienid? Czy może Pan/Pani
wymienid takie działania Samorządu WW, które powinny trafiad do informacji LPPS, a nie są
przekazywane? Jakie są powody takiej sytuacji? Jakie zmiany należałoby wprowadzid w tym
zakresie? Czy Pana/Pani zdaniem są to problemy tylko obszaru rynku pracy, czy też odnoszą
się do innych obszarów polityki społecznej?
5. Czy Pana/Pani zdaniem działania Samorządu WW w zakresie rynku pracy są opisywane
w sposób zrozumiały? Czy wszyscy zainteresowani mają taki sam dostęp do nich? Jakim
językiem pisane są dokumenty przekazywane do publicznej wiadomości? Czy jest to język
powszechnie zrozumiały? Jakie zmiany należałoby w tym zakresie wprowadzid? Czy Pana/Pani
zdaniem należałoby wprowadzid jakieś zmiany w tym zakresie w szczególności jeśli chodzi
o działalnośd w obszarze rynku pracy?
6. Czy Paostwa zdaniem oddalenie od stolicy województwa ma wpływ na zróżnicowanie
w dostępie do informacji w zakresie form wsparcia instytucji działających w obszarze rynku
pracy? Jeśli tak to jakich jednostek to dotyczy? Co można byłoby w tym zakresie zmienid? Czy
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Pana/Pani zdaniem problemy te widoczne są jedynie w obszarze rynku pracy, czy w innych
obszarach, polityki społecznej również się pojawiają?
7. Jakie formy współpracy pomiędzy Samorządem WW a LPPS w zakresie rynku pracy
funkcjonują w województwie wielkopolskim? Czy Pana/Pani zdaniem istnieją inne formy,
które można byłoby wykorzystad w obszarze rynku pracy, a które do tej pory nie były
stosowane w województwie? Czy Posiada Pan/Pani doświadczenie w tym zakresie? Czy
podobne rozwiązania są stosowane w innych województwach, krajach? Jeśli zna Pan/Pani
inne rozwiązania to w jaki sposób można byłoby je wykorzystad w woj. wielkopolskim?
8. Jak Pana/Pani zdaniem kształtuje się sied powiązao pomiędzy JST a LPPS w zakresie rynku
pracy? Czy są czynniki warunkujące fakt, tego, iż niekiedy podmioty te bardzo często ze sobą
współpracują, a niekiedy w ogóle? Czy ma na to wpływ fakt, iż podmioty te funkcjonują
właśnie w zakresie rynku pracy? Czy są regiony województwa, w których te podmioty działają
zupełnie niezależnie lub wręcz odwrotnie, ściśle ze sobą współpracują? Kto Pana/Pani
zdaniem najczęściej inicjuje współpracę JST, czy LPPS?
9. Czy w Pana/Pani opinii LPPS działające w zakresie rynku pracy współtworzą lokalną politykę?
Jeśli tak, to w jaki sposób się angażują? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem nie angażują
się one we współtworzenie lokalnej polityki? Czy Pana/Pani zdaniem brak zaangażowania
wynika ze specyfiki obszaru jakim jest rynek pracy? Jeśli tak to dlaczego tak się dzieje, co
można byłoby w tym zakresie zmienid?
10. Jakie mechanizmy wsparcia oferuje JST lokalnym podmiotom polityki społecznej działającym
w obszarze rynku pracy? Tutaj szczególnie, czy oferowane jest im wsparcie:
- finansowe (konkursy, dotacje, stypendia, zlecanie zadao publicznych (w tym: mechanizmy
podziału środków itd.)
- merytoryczne (doradztwo, szkolenia itd.)
- promocyjne (patronat, strona internetowa, media itd.).
Czy wsparcie to jest zróżnicowane ze względu na obszar funkcjonowania LPPS i/lub
terytorialnie? Czy są jakieś inne czynniki różnicujące to wsparcie? Jeśli tak to jakie? Które
z tych mechanizmów uważa Pan/Pani za najbardziej efektywne? Które będą kontynuowane
w przyszłych latach? Czy Pana/Pani zdaniem oferowane wsparcie wyczerpuje potrzeby LPPS
działających w obszarze rynku pracy? Co można jeszcze dla nich zrobid?
11. Czy Pana/Pani zdaniem wsparcie udzielane przez Samorząd WW w ramach rynku pracy jest
wystarczające? Jeśli nie, to w jakich działaniach powinno się ono jeszcze objawiad? Czego
Pana/Pani zdaniem brakuje? Jakie są słabe elementy oferowanego wsparcia? Czy może
Pan/Pani wskazad na jakieś dobre praktyki w tym zakresie?
12. Czy Pana/Pani zdaniem udzielone wsparcie przynosi oczekiwane efekty? Jeśli, nie to dlaczego?
Co należałoby zmienid, jakie elementy wzmocnid?
13. Jak ocenia Pan/Pani następujące formy usprawnienia współpracy LPPS z Samorządem
w zakresie rynku pracy? Tutaj moderator wymieni formy, wskazane przez uczestników
badania PAPI.
14. Czy w Pana/Pani odczuciu Samorząd WW wsłuchuje się w potrzeby LPPS szczególnie jeśli
mowa o rynku pracy? Czy może Pana/Pani zdaniem obszar ten jest wyjątkowo pomijany, lub
odwrotnie działania w tym obszarze są obejmowane szczególnym zainteresowaniem? Czy
Samorząd WW realizuje sugestie zgłaszane przez LPPS? Czy może Pan/Pani wskazad przykłady
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takiej sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem głos LPPS nie jest uwzględniany przez
Samorząd WW?
15. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd WW jest zainteresowany wsparciem działao na rzecz
tworzenia podmiotów funkcjonujących w obrębie rynku pracy? Jeśli tak, w czym się to
przejawia? Jeśli nie, co na to Pana/Pani zdaniem wpływa?
16. Czy według Pana/Pani wiedzy LPPS współpracują z Samorządem WW na etapie tworzenia
dokumentów strategicznych dla rozwoju województwa, które odnoszą się do rynku pracy?
Jeśli tak to w jakim zakresie? Czy biorą one czynny udział w tworzeniu dokumentów, czy
tworzą one raczej „ciało” doradcze/opiniodawcze? Czy dokumenty te zawsze poddawane są
konsultacjom społecznym? Czy bierze/brał/a Pan/Pani udział w takich konsultacjach? Jeśli
dokumenty te nie są konsultowane, to jakie są Pana/Pani zdaniem tego przyczyny? Czy
Pana/Pani zdaniem jest to specyfika obszaru rynku pracy, czy też może jest to ogólny problem
polityki społecznej?
17. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia prawne, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie rynku pracy? Jeśli tak to jakie
Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
18. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia organizacyjne/infrastrukturalne,
uniemożliwiające nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie
rynku pracy? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je
niwelowad?
19. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia komunikacyjne, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie rynku pracy? Jeśli
tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
20. Czy Pana/ Pani zdaniem występują ograniczenia świadomościowe, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, brak wiedzy na temat możliwości
podejmowania współpracy, szczególnie w zakresie rynku pracy? Jeśli tak to jakie Pana/Pani
zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
21. Jakie zadania uważa Pan za najważniejsze do podjęcia przez Samorząd WW w zakresie rynku
pracy? Proszę uzasadnid swój wybór. Czy są to działania raczej o zakresie lokalnym,
regionalnym, czy może krajowym?
22. Czy może Pan/Pani wskazad na te działania, które powinny byd w pierwszej kolejności
realizowane w ramach Strategii Polityki Społecznej? Jeśli tak, proszę uzasadnid swój wybór.
23. Jakie Pana/Pani zdaniem obszary dotyczące rynku pracy wymagają przede wszystkim wsparcia
w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE? Proszę się skupid przede wszystkim na tych
obszarach, które do tej pory nie były wspierane, lub były wspierane w niewielkim stopniu.
24. Ankieter: Za chwilę przedstawię Panu/Pani podstawowe założenia dokumentów
strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, odnoszące się do zakresu rynku pracy,
proszę się przez chwile zastanowid, jakie obszary należałoby jeszcze w nich wskazad, czego
Pana/Pani zdaniem w nich brakuje. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi.
25. Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania instytucjonalne/organizacyjne należy przyjąd, aby
zrealizowad cele odnoszące się do rynku pracy wskazane w dokumentach, które przed chwilą
były prezentowane? Proszę uzasadnid odpowiedź.
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IDI z ekspertem w dziedzinie ekonomii społecznej
Dzieo dobry Paostwu,
Nazywam się *…+ i jestem ankieterem Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego, które na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje badanie mające na celu diagnozę oraz
ewaluację mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej. W ramach tego badania chciał(a)bym poruszyd z paostwem
następujące problemy:
1. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
2. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
3. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
5. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką społeczną.
Bardzo proszę Paostwa o możliwośd nagrywania naszego spotkania. Powstały w ten sposób materiał
posłuży jedynie jako notatka do użytku wewnętrznego i będzie wykorzystany wyłącznie do celów
naszego badania. Paostwa wypowiedzi będą traktowane poufnie a w opracowaniu wyników myśli
i idee prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą.
1. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej? Jeśli tak to w jakim zakresie? Jak oceniłby/oceniłaby Pan/Pan
tę współpracę (charakter, zakres, trwałośd, itp.).
2. Proszę wskazad jakie typy instytucji, według Pana/Pani wiedzy tworzą lokalne podmioty
polityki społecznej działające? Dlaczego akurat te instytucje? Czy mają one jakieś specjalne
uwarunkowania?
3. Jak Pana/Pani zdaniem oceniany jest przepływ informacji pomiędzy Samorządem WW a LPPS?
Jakich narzędzi najczęściej używają, czy są one Pana/Pani zdaniem skuteczne? Czy można
byłoby coś w tym zakresie ulepszyd, jeśli tak to co?
4. Czy Pana/Pani zdaniem informacje na temat tworzenia/aktualizacji regionalnych dokumentów
odnoszących się do polityki społecznej są skutecznie upowszechniane? Czy zawsze trafiają do
zainteresowanych osób? Czy należałoby coś w tym zakresie zmienid? Czy może Pan/Pani
wymienid takie działania Samorządu WW, które powinny trafiad do informacji LPPS, a nie są
przekazywane? Jakie są powody takiej sytuacji? Jakie zmiany należałoby wprowadzid w tym
zakresie?
5. Czy Pana/Pani zdaniem działania Samorządu WW w zakresie polityki społecznej są opisywane
w sposób zrozumiały? Czy wszyscy zainteresowani mają taki sam dostęp do nich? Jakim
językiem pisane są dokumenty przekazywane do publicznej wiadomości? Czy jest to język
powszechnie zrozumiały? Jakie zmiany należałoby w tym zakresie wprowadzid?
6. Czy Paostwa zdaniem oddalenie od stolicy województwa ma wpływ na zróżnicowanie
w dostępie do informacji w zakresie możliwości współpracy JST z LPPS? Jeśli tak to jakich
jednostek to dotyczy? Co można byłoby zmienid?
7. Jakie formy współpracy pomiędzy Samorządem WW a LPPS funkcjonują w województwie
wielkopolskim? Czy Pana/Pani zdaniem istnieją inne formy, które można byłoby wykorzystad,
a które do tej pory nie były stosowane w województwie? Czy podobne rozwiązania są
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stosowane w innych województwach, krajach? Jeśli zna Pan/Pani inne rozwiązania to w jaki
sposób można byłoby je wykorzystad w woj. wielkopolskim?
8. Jak Pana/Pani zdaniem kształtuje się sied powiązao pomiędzy JST a LPPS w? Czy są czynniki
warunkujące fakt, tego, iż niekiedy podmioty te bardzo często ze sobą współpracują,
a niekiedy w ogóle? Czy są regiony województwa w których te podmioty działają zupełnie
niezależnie lub wręcz odwrotnie, ściśle ze sobą współpracują? Kto Pana/Pani zdaniem
najczęściej inicjuje współpracę JST, czy LPPS?
9. Czy w Pana/Pani opinii LPPS współtworzą lokalną politykę społeczną? Jeśli tak, to w jaki
sposób się angażują? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem nie angażują się one we
współtworzenie lokalnej polityki społecznej? Dlaczego tak się dzieje, co można byłoby w tym
zakresie zmienid?
10. Jakie mechanizmy wsparcia oferuje JST lokalnym podmiotom polityki społecznej? Tutaj
szczególnie, czy oferowane jest im wsparcie:
- finansowe (konkursy, dotacje, stypendia, zlecanie zadao publicznych (w tym: mechanizmy
podziału środków itd.)
- merytoryczne (doradztwo, szkolenia itd.)
- promocyjne (patronat, strona internetowa, media itd.).
Czy wsparcie to jest zróżnicowane ze względu na obszar funkcjonowania LPPS i/lub
terytorialnie? Czy są jakieś inne czynniki różnicujące to wsparcie? Jeśli tak to jakie? Które
z tych mechanizmów uważa Pan/Pani za najbardziej efektywne? Które będą kontynuowane
w przyszłych latach? Czy Pana/Pani zdaniem oferowane wsparcie wyczerpuje potrzeby LPPS?
Co można jeszcze dla nich zrobid?
11. Czy Pana/Pani zdaniem wsparcie udzielane przez Samorząd WW jest wystarczające? Jeśli nie,
to w jakich działaniach powinno się ono jeszcze objawiad? Czego Pana/Pani zdaniem brakuje?
Jakie są słabe elementy oferowanego wsparcia? Czy może Pan/Pani wskazad na jakieś dobre
praktyki w tym zakresie?
12. Czy Pana/Pani zdaniem udzielone wsparcie przynosi oczekiwane efekty? Jeśli, nie to dlaczego?
Co należałoby zmienid, jakie elementy wzmocnid?
13. Jak ocenia Pan/Pani następujące formy usprawnienia współpracy LPPS z Samorządem? Tutaj
moderator wymieni formy, wskazane przez uczestników badania PAPI.
14. Czy w Pana/Pani odczuciu Samorząd WW wsłuchuje się w potrzeby LPPS? Czy Samorząd WW
realizuje sugestie zgłaszane przez LPPS? Czy może Pan/Pani wskazad przykłady takiej sytuacji?
Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem głos LPPS nie jest uwzględniany przez Samorząd WW?
15. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd WW jest zainteresowany wsparciem działao na rzecz
tworzenia podmiotów funkcjonujących w obrębie polityki społecznej? Jeśli tak, w czym się to
przejawia? Jeśli nie, co na to Pana/Pani zdaniem wpływa?
16. Czy według Pana/Pani wiedzy LPPS współpracują z Samorządem WW na etapie tworzenia
dokumentów strategicznych dla rozwoju województwa, które odnoszą się do polityki
społecznej? Jeśli tak to w jakim zakresie? Czy biorą one czynny udział w tworzeniu
dokumentów, czy tworzą one raczej „ciało” doradcze/opiniodawcze? Czy dokumenty te
zawsze poddawane są konsultacjom społecznym? Czy bierze/brał/a Pan/Pani udział w takich
konsultacjach? Jeśli dokumenty te nie są konsultowane, to jakie są Pana/Pani zdaniem tego
przyczyny?
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17. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia prawne, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia?
W jaki sposób można je niwelowad?
18. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia organizacyjne/infrastrukturalne,
uniemożliwiające nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie
Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
19. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia komunikacyjne, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to
ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
20. Czy Pana/ Pani zdaniem występują ograniczenia świadomościowe, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, brak wiedzy na temat możliwości
podejmowania współpracy? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki
sposób można je niwelowad?
21. Jakie zadania uważa Pan za najważniejsze do podjęcia przez Samorząd WW w zakresie polityki
społecznej? Proszę uzasadnid swój wybór. Czy są to działania raczej o zakresie lokalnym,
regionalnym, czy może krajowym?
22. Czy może Pan/Pani wskazad na te działania, które powinny byd w pierwszej kolejności
realizowane w ramach Strategii Polityki Społecznej? Jeśli tak, proszę uzasadnid swój wybór.
23. Jakie Pana/Pani zdaniem obszary dotyczące polityki społecznej wymagają przede wszystkim
wsparcia w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE? Proszę się skupid przede wszystkim
na tych obszarach, które do tej pory nie były wspierane, lub były wspierane w niewielkim
stopniu.
24. Ankieter: Za chwilę przedstawię Panu/Pani podstawowe założenia dokumentów
strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, odnoszące się do zakresu polityki
społecznej, proszę się przez chwile zastanowid, jakie obszary należałoby jeszcze w nich
wskazad, czego Pana/Pani zdaniem w nich brakuje. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi.
25. Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania instytucjonalne/organizacyjne należy przyjąd, aby
zrealizowad cele odnoszące się do polityki społecznej wskazane w dokumentach, które przed
chwilą były prezentowane? Proszę uzasadnid odpowiedź.
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IDI z ekspertami w dziedzinie integracji społecznej
Dzieo dobry,
Nazywam się *…+ i jestem ankieterem Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego, które na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje badanie mające na celu diagnozę oraz
ewaluację mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej. W ramach tego badania chciał(a)bym poruszyd z paostwem
następujące problemy:
1. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
2. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
3. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
4. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
5. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką społeczną.
Bardzo proszę o możliwośd nagrywania naszego spotkania. Powstały w ten sposób materiał posłuży
jedynie jako notatka do użytku wewnętrznego i będzie wykorzystany wyłącznie do celów naszego
badania. Paostwa wypowiedzi będą traktowane poufnie a w opracowaniu wyników myśli i idee
prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą.
1. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje
z lokalnymi podmiotami polityki społecznej w zakresie integracji społecznej? Jeśli tak to
w jakim zakresie? Jak oceniłby/oceniłaby Pan/Pan tę współpracę (charakter, zakres,
trwałośd, itp.).
2. Proszę wskazad jakie typy instytucji, według Pana/Pani wiedzy tworzą lokalne podmioty
polityki społecznej działające w obszarze integracji społecznej? Dlaczego akurat te
instytucje? Czy mają one jakieś specjalne uwarunkowania umożliwiające im prowadzenie
działao w zakresie integracji społecznej?
3. Jak Pana/Pani zdaniem oceniany jest przepływ informacji pomiędzy Samorządem WW
a LPPS? Jakich narzędzi najczęściej używają, czy są one Pana/Pani zdaniem skuteczne? Czy
można byłoby coś w tym zakresie ulepszyd, jeśli tak to co? Czy problemy w tym zakresie są
specyficzne jedynie dla obszaru integracji społecznej, czy są to problemy ogólne?
4. Czy Pana/Pani zdaniem informacje na temat tworzenia/aktualizacji regionalnych
dokumentów odnoszących się do integracji społecznej są skutecznie upowszechniane? Czy
zawsze trafiają do zainteresowanych osób? Czy należałoby coś w tym zakresie zmienid? Czy
może Pan/Pani wymienid takie działania Samorządu WW, które powinny trafiad do
informacji LPPS, a nie są przekazywane? Jakie są powody takiej sytuacji? Jakie zmiany
należałoby wprowadzid w tym zakresie? Czy Pana/Pani zdaniem są to problemy tylko
obszaru integracji społecznej, czy też odnoszą się do innych obszarów polityki społecznej?
5. Czy Pana/Pani zdaniem działania Samorządu WW w zakresie integracji społecznej są
opisywane w sposób zrozumiały? Czy wszyscy zainteresowani mają taki sam dostęp do
nich? Jakim językiem pisane są dokumenty przekazywane do publicznej wiadomości? Czy
jest to język powszechnie zrozumiały? Jakie zmiany należałoby w tym zakresie
wprowadzid? Czy Pana/Pani zdaniem należałoby wprowadzid jakieś zmiany w tym zakresie
w szczególności jeśli chodzi o integrację społeczną?
6. Czy Paostwa zdaniem oddalenie od stolicy województwa ma wpływ na zróżnicowanie
w dostępie do informacji w zakresie integracji społecznej? Jeśli tak to jakich jednostek to
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dotyczy? Co można byłoby w tym zakresie zmienid? Czy Pana/Pani zdaniem problemy te
widoczne są jedynie w obszarze integracji społecznej, czy w innych obszarach, polityki
społecznej również się pojawiają?
7. Jakie formy współpracy pomiędzy Samorządem WW a LPPS w zakresie integracji społecznej
funkcjonują w województwie wielkopolskim? Czy Pana/Pani zdaniem istnieją inne formy,
które można byłoby wykorzystad w obszarze integracji społecznej, a które do tej pory nie
były stosowane w województwie? Czy Posiada Pan/Pani doświadczenie w tym zakresie?
Czy podobne rozwiązania są stosowane w innych województwach, krajach? Jeśli zna
Pan/Pani inne rozwiązania to w jaki sposób można byłoby je wykorzystad w woj.
wielkopolskim?
8. Jak Pana/Pani zdaniem kształtuje się sied powiązao pomiędzy JST a LPPS w zakresie
integracji społecznej? Czy są czynniki warunkujące fakt, tego, iż niekiedy podmioty te
bardzo często ze sobą współpracują, a niekiedy w ogóle? Czy ma na to wpływ fakt, iż
podmioty te funkcjonują właśnie w zakresie integracji społecznej? Czy są regiony
województwa, w których te podmioty działają zupełnie niezależnie lub wręcz odwrotnie,
ściśle ze sobą współpracują? Kto Pana/Pani zdaniem najczęściej inicjuje współpracę JST, czy
LPPS?
9. Czy w Pana/Pani opinii LPPS działające w zakresie integracji społecznej współtworzą
lokalną politykę? Jeśli tak, to w jaki sposób się angażują? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani
zdaniem nie angażują się one we współtworzenie lokalnej polityki? Czy Pana/Pani zdaniem
brak zaangażowania wynika ze specyfiki obszaru jakim jest integracja społeczna? Jeśli tak
to dlaczego tak się dzieje, co można byłoby w tym zakresie zmienid?
10. Jakie mechanizmy wsparcia oferuje JST lokalnym podmiotom polityki społecznej
działającym w obszarze integracji społecznej? Tutaj szczególnie, czy oferowane jest im
wsparcie:
- finansowe (konkursy, dotacje, stypendia, zlecanie zadao publicznych (w tym:
mechanizmy podziału środków itd.)
- merytoryczne (doradztwo, szkolenia itd.)
- promocyjne (patronat, strona internetowa, media itd.).
Czy wsparcie to jest zróżnicowane ze względu na obszar funkcjonowania LPPS i/lub
terytorialnie? Czy są jakieś inne czynniki różnicujące to wsparcie? Jeśli tak to jakie? Które
z tych mechanizmów uważa Pan/Pani za najbardziej efektywne? Które będą kontynuowane
w przyszłych latach? Czy Pana/Pani zdaniem oferowane wsparcie wyczerpuje potrzeby
LPPS działających w obszarze integracji społecznej? Co można jeszcze dla nich zrobid?
11. Czy Pana/Pani zdaniem wsparcie udzielane przez Samorząd WW w ramach integracji
społecznej jest wystarczające? Jeśli nie, to w jakich działaniach powinno się ono jeszcze
objawiad? Czego Pana/Pani zdaniem brakuje? Jakie są słabe elementy oferowanego
wsparcia? Czy może Pan/Pani wskazad na jakieś dobre praktyki w tym zakresie?
12. Czy Pana/Pani zdaniem udzielone wsparcie przynosi oczekiwane efekty? Jeśli, nie to
dlaczego? Co należałoby zmienid, jakie elementy wzmocnid?
13. Jak ocenia Pan/Pani następujące formy usprawnienia współpracy LPPS z Samorządem
w zakresie integracji społecznej? Tutaj moderator wymieni formy, wskazane przez
uczestników badania PAPI.
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14. Czy w Pana/Pani odczuciu Samorząd WW wsłuchuje się w potrzeby LPPS szczególnie jeśli
mowa o integracji społecznej? Czy może Pana/Pani zdaniem obszar ten jest wyjątkowo
pomijany, lub odwrotnie działania w tym obszarze są obejmowane szczególnym
zainteresowaniem? Czy Samorząd WW realizuje sugestie zgłaszane przez LPPS? Czy może
Pan/Pani wskazad przykłady takiej sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem głos
LPPS nie jest uwzględniany przez Samorząd WW?
15. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd WW jest zainteresowany wsparciem działao na rzecz
tworzenia podmiotów funkcjonujących w obrębie integracji społecznej? Jeśli tak, w czym
się to przejawia? Jeśli nie, co na to Pana/Pani zdaniem wpływa?
16. Czy według Pana/Pani wiedzy LPPS współpracują z Samorządem WW na etapie tworzenia
dokumentów strategicznych dla rozwoju województwa, które odnoszą się do integracji
społecznej? Jeśli tak to w jakim zakresie? Czy biorą one czynny udział w tworzeniu
dokumentów, czy tworzą one raczej „ciało” doradcze/opiniodawcze? Czy dokumenty te
zawsze poddawane są konsultacjom społecznym? Czy bierze/brał/a Pan/Pani udział
w takich konsultacjach? Jeśli dokumenty te nie są konsultowane, to jakie są Pana/Pani
zdaniem tego przyczyny? Czy Pana/Pani zdaniem jest to specyfika obszaru integracji
społecznej, czy też może jest to ogólny problem polityki społecznej?
17. Czy Pana? Pani zdaniem występują ograniczenia prawne, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie integracji społecznej? Jeśli tak to
jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
18. Czy Pana? Pani zdaniem występują ograniczenia organizacyjne/infrastrukturalne,
uniemożliwiające nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie
integracji społecznej? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki
sposób można je niwelowad?
19. Czy Pana? Pani zdaniem występują ograniczenia komunikacyjne, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, szczególnie w zakresie integracji
społecznej? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można
je niwelowad?
20. Czy Pana/ Pani zdaniem występują ograniczenia świadomościowe, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, brak wiedzy na temat możliwości
podejmowania współpracy, szczególnie w zakresie integracji społecznej? Jeśli tak to jakie
Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
21. Jakie zadania uważa Pan za najważniejsze do podjęcia przez Samorząd WW w zakresie
integracji społecznej? Proszę uzasadnid swój wybór. Czy są to działania raczej o zakresie
lokalnym, regionalnym, czy może krajowym?
22. Czy może Pan/Pani wskazad na te działania, które powinny byd w pierwszej kolejności
realizowane w ramach Strategii Polityki Społecznej? Jeśli tak, proszę uzasadnid swój wybór.
23. Jakie Pana/Pani zdaniem obszary dotyczące integracji społecznej wymagają przede
wszystkim wsparcia w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE? Proszę się skupid
przede wszystkim na tych obszarach, które do tej pory nie były wspierane, lub były
wspierane w niewielkim stopniu.
24. Ankieter: Za chwilę przedstawię Panu/Pani podstawowe założenia dokumentów
strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, odnoszące się do zakresu integracji

193

społecznej, proszę się przez chwile zastanowid, jakie obszary należałoby jeszcze w nich
wskazad, czego Pana/Pani zdaniem w nich brakuje. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi.
25. Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania instytucjonalne/organizacyjne należy przyjąd, aby
zrealizowad cele odnoszące się do integracji społecznej wskazane w dokumentach, które
przed chwilą były prezentowane? Proszę uzasadnid odpowiedź.
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IDI z przedstawicielami organizacji skupiających organizacje w większe całości
Dzieo dobry,
Nazywam się *…+ i jestem ankieterem Centrum Rozwoju Społeczno Gospodarczego, które na zlecenie
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu realizuje badanie mające na celu diagnozę oraz
ewaluację mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z lokalnymi
podmiotami polityki społecznej. W ramach tego badania chciał(a)bym poruszyd z paostwem
następujące problemy:
6. Wskazanie obszarów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
7. Diagnoza mechanizmów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
8. Poznanie barier, które utrudniają współpracę Samorządu Województwa Wielkopolskiego z LPPS.
9. Określenie możliwości usprawnienia współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z LPPS.
10. Zdefiniowanie wyzwao, które stoją w najbliższej przyszłości przed regionalną polityką społeczną.
Bardzo proszę o możliwośd nagrywania naszego spotkania. Powstały w ten sposób materiał posłuży
jedynie jako notatka do użytku wewnętrznego i będzie wykorzystany wyłącznie do celów naszego
badania. Paostwa wypowiedzi będą traktowane poufnie a w opracowaniu wyników myśli i idee
prezentowane będą bez powiązania z konkretną osobą.
1. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd Województwa Wielkopolskiego współpracuje
z lokalnymi podmiotami polityki społecznej? Jeśli tak to w jakim zakresie? Jak
oceniłby/oceniłaby Pan/Pan tę współpracę (charakter, zakres, trwałośd, itp.).
2. Proszę wskazad jakie typy instytucji, według Pana/Pani wiedzy tworzą lokalne podmioty
polityki społecznej działające? Dlaczego akurat te instytucje? Czy mają one jakieś specjalne
uwarunkowania?
3. Jak Pana/Pani zdaniem oceniany jest przepływ informacji pomiędzy Samorządem WW
a LPPS? Jakich narzędzi najczęściej używają, czy są one Pana/Pani zdaniem skuteczne? Czy
można byłoby coś w tym zakresie ulepszyd, jeśli tak to co?
4. Czy Pana/Pani zdaniem informacje na temat tworzenia/aktualizacji regionalnych
dokumentów odnoszących się do polityki społecznej są skutecznie upowszechniane? Czy
zawsze trafiają do zainteresowanych osób? Czy należałoby coś w tym zakresie zmienid? Czy
może Pan/Pani wymienid takie działania Samorządu WW, które powinny trafiad do
informacji LPPS, a nie są przekazywane? Jakie są powody takiej sytuacji? Jakie zmiany
należałoby wprowadzid w tym zakresie?
5. Czy Pana/Pani zdaniem działania Samorządu WW w zakresie polityki społecznej są
opisywane w sposób zrozumiały? Czy wszyscy zainteresowani mają taki sam dostęp do
nich? Jakim językiem pisane są dokumenty przekazywane do publicznej wiadomości? Czy
jest to język powszechnie zrozumiały? Jakie zmiany należałoby w tym zakresie
wprowadzid?
6. Czy Paostwa zdaniem oddalenie od stolicy województwa ma wpływ na zróżnicowanie
w dostępie do informacji w zakresie możliwości współpracy JST z LPPS? Jeśli tak to jakich
jednostek to dotyczy? Co można byłoby zmienid?
7. Jakie formy współpracy pomiędzy Samorządem WW a LPPS funkcjonują w województwie
wielkopolskim? Czy Pana/Pani zdaniem istnieją inne formy, które można byłoby
wykorzystad, a które do tej pory nie były stosowane w województwie? Czy podobne
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rozwiązania są stosowane w innych województwach, krajach? Jeśli zna Pan/Pani inne
rozwiązania to w jaki sposób można byłoby je wykorzystad w woj. wielkopolskim?
8. Jak Pana/Pani zdaniem kształtuje się sied powiązao pomiędzy JST a LPPS w? Czy są czynniki
warunkujące fakt, tego, iż niekiedy podmioty te bardzo często ze sobą współpracują,
a niekiedy w ogóle? Czy są regiony województwa w których te podmioty działają zupełnie
niezależnie lub wręcz odwrotnie, ściśle ze sobą współpracują? Kto Pana/Pani zdaniem
najczęściej inicjuje współpracę JST, czy LPPS?
9. Czy w Pana/Pani opinii LPPS współtworzą lokalną politykę społeczną? Jeśli tak, to w jaki
sposób się angażują? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem nie angażują się one we
współtworzenie lokalnej polityki społecznej? Dlaczego tak się dzieje, co można byłoby
w tym zakresie zmienid?
10. Jakie mechanizmy wsparcia oferuje JST lokalnym podmiotom polityki społecznej? Tutaj
szczególnie, czy oferowane jest im wsparcie:
- finansowe (konkursy, dotacje, stypendia, zlecanie zadao publicznych (w tym:
mechanizmy podziału środków itd.)
- merytoryczne (doradztwo, szkolenia itd.)
- promocyjne (patronat, strona internetowa, media itd.).
Czy wsparcie to jest zróżnicowane ze względu na obszar funkcjonowania LPPS i/lub
terytorialnie? Czy są jakieś inne czynniki różnicujące to wsparcie? Jeśli tak to jakie? Które
z tych mechanizmów uważa Pan/Pani za najbardziej efektywne? Które będą kontynuowane
w przyszłych latach? Czy Pana/Pani zdaniem oferowane wsparcie wyczerpuje potrzeby
LPPS? Co można jeszcze dla nich zrobid?
11. Czy Pana/Pani zdaniem wsparcie udzielane przez Samorząd WW jest wystarczające? Jeśli
nie, to w jakich działaniach powinno się ono jeszcze objawiad? Czego Pana/Pani zdaniem
brakuje? Jakie są słabe elementy oferowanego wsparcia? Czy może Pan/Pani wskazad na
jakieś dobre praktyki w tym zakresie?
12. Czy Pana/Pani zdaniem udzielone wsparcie przynosi oczekiwane efekty? Jeśli, nie to
dlaczego? Co należałoby zmienid, jakie elementy wzmocnid?
13. Jak ocenia Pan/Pani następujące formy usprawnienia współpracy LPPS z Samorządem?
Tutaj moderator wymieni formy, wskazane przez uczestników badania PAPI.
14. Czy w Pana/Pani odczuciu Samorząd WW wsłuchuje się w potrzeby LPPS? Czy Samorząd
WW realizuje sugestie zgłaszane przez LPPS? Czy może Pan/Pani wskazad przykłady takiej
sytuacji? Jeśli nie, to dlaczego Pana/Pani zdaniem głos LPPS nie jest uwzględniany przez
Samorząd WW?
15. Czy Pana/Pani zdaniem Samorząd WW jest zainteresowany wsparciem działao na rzecz
tworzenia podmiotów funkcjonujących w obrębie polityki społecznej? Jeśli tak, w czym się
to przejawia? Jeśli nie, co na to Pana/Pani zdaniem wpływa?
16. Czy według Pana/Pani wiedzy LPPS współpracują z Samorządem WW na etapie tworzenia
dokumentów strategicznych dla rozwoju województwa, które odnoszą się do polityki
społecznej? Jeśli tak to w jakim zakresie? Czy biorą one czynny udział w tworzeniu
dokumentów, czy tworzą one raczej „ciało” doradcze/opiniodawcze? Czy dokumenty te
zawsze poddawane są konsultacjom społecznym? Czy bierze/brał/a Pan/Pani udział
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w takich konsultacjach? Jeśli dokumenty te nie są konsultowane, to jakie są Pana/Pani
zdaniem tego przyczyny?
17. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia prawne, uniemożliwiające nawiązywanie
współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to
ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
18. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia organizacyjne/infrastrukturalne,
uniemożliwiające nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie
Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
19. Czy Pana/Pani zdaniem występują ograniczenia komunikacyjne, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są
to ograniczenia? W jaki sposób można je niwelowad?
20. Czy Pana/ Pani zdaniem występują ograniczenia świadomościowe, uniemożliwiające
nawiązywanie współpracy Samorządu WW z LPPS, brak wiedzy na temat możliwości
podejmowania współpracy? Jeśli tak to jakie Pana/Pani zdaniem są to ograniczenia? W jaki
sposób można je niwelowad?
21. Jakie zadania uważa Pan za najważniejsze do podjęcia przez Samorząd WW w zakresie
polityki społecznej? Proszę uzasadnid swój wybór. Czy są to działania raczej o zakresie
lokalnym, regionalnym, czy może krajowym?
22. Czy może Pan/Pani wskazad na te działania, które powinny byd w pierwszej kolejności
realizowane w ramach Strategii Polityki Społecznej? Jeśli tak, proszę uzasadnid swój wybór.
23. Jakie Pana/Pani zdaniem obszary dotyczące polityki społecznej wymagają przede
wszystkim wsparcia w ramach kolejnej perspektywy finansowej UE? Proszę się skupid
przede wszystkim na tych obszarach, które do tej pory nie były wspierane, lub były
wspierane w niewielkim stopniu.
24. Ankieter: Za chwilę przedstawię Panu/Pani podstawowe założenia dokumentów
strategicznych na poziomie krajowym i regionalnym, odnoszące się do zakresu polityki
społecznej, proszę się przez chwile zastanowid, jakie obszary należałoby jeszcze w nich
wskazad, czego Pana/Pani zdaniem w nich brakuje. Proszę o uzasadnienie odpowiedzi.
25. Jakie Pana/Pani zdaniem rozwiązania instytucjonalne/organizacyjne należy przyjąd, aby
zrealizowad cele odnoszące się do polityki społecznej wskazane w dokumentach, które
przed chwilą były prezentowane? Proszę uzasadnid odpowiedź.
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Wyjaśnienie instrumentu CLLD oraz ZIT
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie służące realizacji strategii
terytorialnych. W Polsce przy pomocy instrumentu ZIT realizowane będą w szczególności
zintegrowane działania służące zrównoważonemu rozwojowi obszarów miejskich, o których mowa
w Art. 7 rozporządzenia EFRR, na realizację których, zgodnie z rozporządzeniem, powinno zostad
przeznaczone minimum 5% krajowej alokacji EFRR. Za pomocą instrumentu ZIT (w zależności od
decyzji IZ) mogą byd realizowane strategie terytorialne obejmujące inne typy obszarów (w tym
obszary miejskie) oraz szerszy katalog działao.
Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce ma na celu:
- sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich
miast, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy
i komplementarności działao różnych jednostek administracyjnych jest największa;
- promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na
miejskich obszarach funkcjonalnych;
- realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby
i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie;
- zwiększanie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób
realizacji działao wspieranych na ich obszarze w ramach Polityki Spójności.
Instrument CLLD umożliwia społecznościom lokalnym inicjowanie i realizację w sposób
partycypacyjny działao rozwojowych poprzez powołanie na określonym terytorium Lokalnych Grup
Działania oraz opracowanie i realizację lokalnych strategii rozwoju. Działania CLLD mogą byd
finansowane z EFRR i EFS (na obszarach miejskich i wiejskich), Europejskiego Funduszu Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich (na obszarach wiejskich) i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego (EFMR).
CLLD różni się od instrumentu ZIT zakresem interwencji, beneficjentami, czy strukturą zarządzania.
ZIT jest mechanizmem top-down, który będzie realizowany przez władze samorządowe, natomiast
CLLD jest mechanizmem bottom-up inicjowanym i realizowanym przez trójsektorowe partnerstwa
lokalne (lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy, mieszkaocy, przedstawiciele władz). Przyjmuje się
zasadę niewykluczania się terytorialnego ZIT i CLLD. Zakresy wsparcia LSR i Strategii ZIT na terytoriach
należących jednocześnie do obszaru realizacji obu instrumentów powinny byd ze sobą spójne
i skoordynowane.
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Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego - zadania o zasięgu
regionalnym
Współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z podmiotami Programu dotyczy zadao
o zasięgu regionalnym, w obszarze:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
- działalności charytatywnej,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- ochrony i promocji zdrowia,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy,
- działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalności na rzecz osób 50+, w tym osób w wieku emerytalnym,
- działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
- działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązao technicznych w praktyce gospodarczej,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacji, oświaty
i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działao wspomagających rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony ludności,
- działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeostwami,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
- działalności na rzecz rodziny, macierzyostwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw
dziecka,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
Ustawy, w zakresie określonym w §3 pkt. 1-24 Programu współpracy94.
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Program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
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Zestawienie odpowiedzi na pytanie w ankiecie kwestionariuszowej Czy Pana/Pani jednostka podejmowała działania, które miały na
celu usprawnienie współpracy z JST?
Pyt. 20 a (jakie?)
ciągłe rozmowy na temat działalności KIS i jego przyszłości
braliśmy udział w konsultacjach z JST. Zapraszaliśmy do poznania rezultatów naszych działao,
nakłanialiśmy do większego zaangażowania w życie organizacji pozarządowych
inicjowanie spotkao w sprawach związanych z jakimś konkretnym problemem
pisaliśmy pisma z prośbami do prezydenta, prosiliśmy o wsparcie w organizowaniu imprez
charytatywnych. Żadnej pomocy nie otrzymaliśmy
rozmowy telefoniczne i osobiste spotkania
organizowanie forum inicjatyw pozarządowych. Jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Rady Pożytku
Publicznego. Prowadzimy leszczyoskie biuro wolontariatu wspierane przez samorząd
rozmowy osobiste, pisma kierowane do Rady Miejskiej
zmiany organizacyjne na przestrzeni ostatnich 3 lat
kołatanie o drzwi i wiszenie na klamce
organizowaliśmy spotkania z organizacjami pozarządowymi. Za naszym pośrednictwem
organizowane są imprezy sportowe, nawiązujemy współpracę z różnymi ludźmi z organizacji
rozmowy, spotkania organizacyjne w różnych kwestiach
udział w programie mającym rozwijad dialog pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi
projekt mający zwiększenie wiedzy urzędników na temat ekonomii społecznej
propozycja ujednolicenia dokumentacji finansowej wymaganej przez MOPR i Urząd Miasta
dotyczyło wypracowania systemu finansowania CIS na przyszły rok. Środki były za małe, zgłosiliśmy
problem
sprawy związane z działalnością przedsiębiorców
składanie skarg do burmistrza, zaproszenie do członkostwa w stowarzyszeniu burmistrza, sekretarza
gminy, przewodniczącego rady gminy
spotkania z prezydentem z propozycjami zmian ułatwiających współpracę z przedsiębiorstwami
zwracanie uwagi na komunikaty wysyłane przez nas. Nie zawsze maile były odczytywane na czas
dyskusje i debaty
zgłaszanie potrzeb osób chorych psychicznie władzom miasta zgłaszanym do OPS problemy mające
miejsce w rodzinach chorych
rozmowy, pisma, oferty
pisma i rozmowy odnoście polepszenia jakości nauczania
wspólne spotkania poszukiwanie możliwości usprawnienia współpracy z NGO
wyjaśnianie zasad naszej działalności, dzięki temu współpraca układa się lepiej
spotkania, konsultowanie dokumentów związanych z programem współpracy z NGO
zamierzaliśmy stworzyd koalicję na rzecz osób bezdomnych w partnerstwie z samorządem i
organizacjami pozarządowymi
zgłaszanie propozycji tematów, które miałyby się znaleźd w ramach programów realizowanych przez
samorząd w regionie
prowadzenie szkoleo dla samorządów
zapraszanie ich do siebie, rozmowy
wyjazdowa sesja rady powiatu i gminy na terenie ZAZ, spotkania z władzami samorządu
przy okazji włączania np. w obchody święta miasta Piły dochodzi do spotkao, rozmów
debaty, kampanie społeczne, konsultacje, spotkania informacyjne kierowane do rady powiatu,
konferencje
zgłaszanie problemów w relacjach, kontakt osobisty, dogadywanie się na każdym kroku
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Pyt. 20 a (jakie?)
wspólne konferencje i spotkania
Rozmowy telefoniczne
poprzez burmistrza wpływanie na inne działy, żeby z nami współpracowały
ustalenie regulaminu współpracy między placówkami
intensyfikacja komunikacji telefonicznej i e-mailowej
proponowanie wspólnych inicjatyw i współdziałanie
osobno informujemy JST o danym szkoleniu, itp.
aktywnie uczestniczymy w różnych organizowanych przez JST przedsięwzięciach by mied większy
wpływ na to co się dzieje
stosowano osobiste wizyty JST
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