
Załącznik nr 2 

Aktorzy Testowego Modelu Współpracy oraz ich role w modelu 

W tabeli opisano ramowy zakres odpowiedzialności poszczególnych aktorów, który będzie 

doprecyzowywany wraz z testowaniem i konsultacjami kolejnych wersji modelu. Istotne jest zatem 

potraktowanie prezentowanego katalogu jako otwartego na ewentualne propozycje ze strony 

Wykonawcy.  

Tabela 1 Aktorzy testowego modelu współpracy i ramowy zakres ich odpowiedzialności. Opracowanie własne.  

Aktor Role/zakres odpowiedzialności 

JST1 – 1 - inicjowanie współpracy w ramach modelu, przez tworzenie koalicji/partnerstwa na 
rzecz jego wdrożenia 
- koordynacja prac koalicji/partnerstwa 
- przyjęcie dokumentów/stworzenie sytuacji prawnej stanowiącej o legalności działań 
podejmowanych w ramach wdrażania modelu 
- wprowadzenie ewentualnych zmian w aktach prawa miejscowego/dokumentach 
strategicznych i programowania rozwoju jst 

JST – 2 W przypadku, gdy model wdrażany jest przez więcej niż jedną jednostkę samorządu 
terytorialnego, konieczne będzie określenie potencjalnych ról poszczególnych 
samorządów oraz podstawy prawnej do wspólnego działania 
- koordynacja działań kilku samorządów i podlegających im jednostek organizacyjnych 
- kontraktowanie usług społecznych przez jedne/wiele samorządów 

OWES2 - inicjowanie współpracy w ramach modelu, przez tworzenie koalicji/partnerstwa na 
rzecz jego wdrożenia 
- koordynacja prac koalicji/partnerstwa 
- świadczenie usług animacji, rozwoju oraz wsparcia podmiotów1) ekonomii 
społecznej zgodnie ze standardami działania AKSES3 

CIS/KIS4 - udział w pracach partnerstwa/koalicji 
- przygotowanie kadr swiadczących usługi społeczne 
- udział w tworzeniu PEs 
- swiadczenie usług społecznych użytecznosci publicznej w ramach dostępnych form 
prawnych 

PES5 – 1 PES będący organizatorem jednstki zatrudnienia socjalnego 
- udział w pracach diagnostycznych i działaniu koalicji/partnerstwa 
 

PES – 2 PES działający na terenie JST i świadczący lub rozważający świadczenie usług 
społecznych 
- udział w pracach diagnostycznych i działaniu koalicji/partnerstwa 
- świadczenie usług społecznych 

                                                           
1
 jednostka samorządu terytorialnego. W modelu rozważany jest udział samorządów gminnych i powiatowych. 

2
 ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, posiadający akredytację Ministerstwa rodziny, pracy i polityki 

społecznej, działający w subregionie na terenie którego wdrażany jest model. 
3
  system akredytacji standardów działania i usług Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

4
 Centrum integracji społecznej lub klub integracji społecznej w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 

Dalej też jako: instytucja zatrudnienia socjalnego.  
5
 Podmiot ekonomii społecznej, w rozumieniu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. por. 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA%20SPOLECZNA/Wydzial_Ekonomii_Spolecz
nej/podmioty_OST.pdf  

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA%20SPOLECZNA/Wydzial_Ekonomii_Spolecznej/podmioty_OST.pdf
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/download/files/EKONOMIA%20SPOLECZNA/Wydzial_Ekonomii_Spolecznej/podmioty_OST.pdf


Aktor Role/zakres odpowiedzialności 

PES – 3 PES nowoutworzony w celu zapewnienia miejsc pracy absolwentom CIS/KIS 
- świadczenie usług społecznych 

OPS6 - wskazanie istotnych problemów społecznych, w których rozwiązaniu może pomóc 
wdrożenie modelu 
- udział w pracach diagnostycznych i działaniu koalicji/partnerstwa 
- monitorowanie i weryfikacja jakości świadczonych usług społecznych  
- kontraktowanie usług społecznych 

PCPR7 - udział w pracach diagnostycznych i działaniu koalicji/partnerstwa 
- monitorowanie i weryfikacja jakości świadczonych usług społecznych  
- kontraktowanie usług społecznych 

PUP8 - udział w pracach diagnostycznych i działaniu koalicji/partnerstwa 
- Udział w tworzeniu nowych pes lub wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy w 
istniejących pes 

 

                                                           
6
 Ośrodek pomocy społecznej  

7
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

8
 Powiatowy Urząd Pracy 


