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Załącznik nr 2 – Wytyczne do przygotowania modułowego programu szkoleniowego 

Kontekst tworzenia TMW 

Testowy Model współpracy (TMW) to zestaw narzędzi i procedur opracowywany w ramach projektu 

„Nowy model współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego” (konkurs POWR.02.05.00-IP.03-00-

015/17), którego celem jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług 

środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację 

zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych.  

Aby osiągnąć taki cel, w ramach modelu budujemy rozwiązania, w ramach których podmioty 

zatrudnienia socjalnego (rozumiane w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym, czyli Kluby i Centra 

Integracji Społecznej – dalej CIS lub KIS) współpracują z innymi aktorami lokalnymi i regionalnymi, w 

celu stworzenia spójnej ścieżki reintegracyjnej, podaży usług społecznych na danym terytorium i 

mechanizmów planowania i kontraktowania tych usług w sposób wpisujący się w politykę rozwojową 

samorządów.  

Budowany model zakłada trzy sfery współpracy: 

 Sfera „Zaspokajanie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych”, 

 Sfera „Przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ES specjalizujących się w usługach 

społecznych”, 

 Sfera „Wykonywanie zleceń w określonych usługach społecznych”. 

Model testowany będzie w 30 lokalizacjach, w których przeprowadzone zostaną procedury 

diagnostyczne, a następnie właściwe testowanie. Zakres wdrożenia TMW będzie uzależniony od 

wyników diagnozy, a także uzależniony od decyzji podjętej wspólnie przez lokalną koalicję i zespół 

projektowy.  

Realizację wdrożenia testowego i animowanie każdej społeczności odpowiadać będą dwie osoby, 

zatrudnione w ramach projektu na umowę o pracę. Zakładamy, że wywodzić będą się one ze 

środowisk, w których prowadzone będą testy i reprezentować lokalne organizacje pozarządowe, 

samorządy, a w szczególności Podmioty Zatrudnienia Socjalnego. Celem niniejszego zamówienia jest 

przygotowanie szczegółowego programu wzmacniającego kompetencje przyszłych specjalistów 

animujących i nadzorujących wdrożenie TMW. W związku z tym, należy wzmocnić u tych osób 

umiejętności animacyjne, podstawy pracy ewaluacyjnej oraz usystematyzować lub w razie potrzeby 

rozwinąć wiedzę dotyczącą sektora usług społecznych i ekonomii społecznej.  

Ogólne założenia szkolenia 

1. W ramach szkolenia, przygotowani zostaną eksperci reprezentujący poszczególne 

środowiska, w których testowany będzie TMW (60 osób) 

2. Szkolenie jest skierowane do osób będących pracownikami
1
 oraz organizacji pozarządowych, 

jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych, w szczególności  zaś 
CIS-ów, KIS-ów, OWES-ów lub innych jednostek reintegracji i zatrudnienia socjalnego.  

3. szkolenie realizowane będzie w sześciu dziesięcioosobowych grupach szkoleniowych. 

4. Zajęcia powinny mieć formę warsztatową, z elementami wykładowymi, natomiast 

przygotowany materiał (podręczniki i pomoce szkoleniowe) powinny umożliwiać samodzielne 

pogłębianie wiedzy oraz być skonstruowane tak, aby możliwe było ich dalsze wykorzystanie 

                                                           
1
 Lub stanowiących personel wymienionych podmiotów, współpracujący na podstawie umów i porozumień, w 

tym osób oddelegowanych do wspierania danego podmiotu.  
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poza sytuacją testu. Oznacza to, że elementy dotyczące testowania powinny stanowić 

odrębny moduł/moduły.  

5. Ostateczny zakres modułów szkoleniowych powinien zostać ustalony w bezpośredniej 

współpracy z zamawiającym, w pierwszym etapie prac. 

Proponowane założenia tematyczne bloków szkoleniowych 

Poniższa tabela określa ramowy zakres modułów szkoleniowych. Jeśli uzasadnione przesłanki 

metodologiczne lub dydaktyczne będą przemawiały za innym rozłożeniem poszczególnych tematów, 

rozszerzeniem lub ograniczeniem ich zakresu, będzie to podlegało analizom prowadzonym wspólnie 

przez wykonawcę i zamawiającego.  

Moduł 1 – Rola Modelu Współpracy w budowaniu znaczenia ZS w lokalnej polityce społecznej 

Cele modułu: Uporządkowanie pojęć i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie 
zatrudnienia socjalnego, rozwoju lokalnego, budowania rynku usług społecznych. 

Tematyka: 

 - Idea TMW w szerszym kontekście: założenia polityki aktywizacji. Dylematy 
aktywizacji społecznej i zawodowej 
- Usługi społeczne i zatrudnienie socjalne – podstawy legislacyjne i kwestie 
definicyjne.  
- Katalog usług społecznych; w jakim sensie usługi są „społeczne” i „publiczne” 
- Lokalne instytucje, współpraca i lokalne rynki usług społecznych; historie sukcesu i 
historie porażek. 
- Postulat budowania partnerstw i sieciowania a realia.  
- Charakterystyka uczestników programów reintegracji społecznej i zawodowej.  
 

Moduł 2 – Metody reintegracji społecznej i zawodowej w Polsce i w Europie 

Cele modułu: Rozszerzenie wachlarza narzędzi pracy w środowisku lokalnym. Inspiracja do 
działania. 

Tematyka: 

-  Funkcjonowanie podmiotów ZS, rozróżnienie i charakterystyka odbiorców 
- Typologia postaw samorządów i reakcji społeczności na funkcjonowanie IZS. 
- Prawne instrumenty wsparcia IZS 
- Dostępne rozwiązania i możliwości: na co – w zakresie wspierania usług 
społecznych - pozwala istniejący stan prawny 
- Odbiorcy: charakterystyka potencjalnych wykonawców usług i wzmacnianie 
procesów reintegracji społecznej i zawodowej.  
- Użytkownicy: JST, OWES, IZS, PES i zaspokajanie potrzeb w społecznościach 
lokalnych 
 

Moduł 3 – Projektowanie działań w społeczności 

Cele modułu: Wyposażenie uczestników w narzędzia pracy lokalnej ukierunkowanej na współprace 
międzysektorową i budowę rynku usług społecznych. 

Tematyka: 

- Terytorialność modelu i zakres współpracy – „rynek usług społecznych” 
- Podstawy diagnozy lokalnej w kontekście lokalnego rynku usług społecznych 
- Inicjowanie współpracy w społecznościach lokalnych 
- Budowanie partnerstw i porozumień w środowisku ponadgminnym 
- Budowanie lokalnej strategii działania i rzecznictwa 
- Zasada partycypacji i zachowanie podmiotowości użytkowników i odbiorców 
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modelu 
- procedury inicjowania wdrażania modelu 

Moduł 4 – Procedury TMW – model cząstkowy 1 

Cele modułu: Zapoznanie uczestników z 1 modelem cząstkowym oraz obowiązującymi w jego 
ramach procedurami. Odniesienie wiedzy z modułów ogólnych do modelu cząstkowego. 

Tematyka: 
- organizacja pracy w IZS 
- pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność IZS 
- przegląd praktyk finansowania rozwoju IZS 
- metody i narzędzia szkolenia uczestników w zakresie US 
- prawne uwarunkowania świadczenia US przez uczestników IZS 
- budowanie współpracy w zakresie szkolenia i odbywania praktyk przez uczestników IZS w 
PES i przedsiębiorstwach otwartego rynku. 
- ocena skuteczności przygotowania uczestnika IZS do przejścia do innych form 
zatrudnienia.  
- utrzymywanie relacji z uczestnikami IZS po zakończeniu ścieżki wsparcia 
- metody koordynacji rozwoju IZS z samorządami  
- Procedury 1 sfery modelu TMW  
 

Moduł 5 – Procedury TMW – model cząstkowy 2 

Cele modułu: Zapoznanie uczestników z 2 modelem cząstkowym oraz obowiązującymi w jego 
ramach procedurami. Odniesienie wiedzy z modułów ogólnych do modelu cząstkowego. 

Tematyka: 
- formy prawne PES  
- specyfika możliwości i ograniczeń działania w poszczególnych formach prawnych PES 
- praktyka zatrudnienia pracowników w PES 
- dostępne formy wsparcia dla PES 
- budowanie oferty usług społecznych w PES 
- procedury 2 sfery modelu TMW 

Moduł 6 – Procedury TMW – model cząstkowy 3 

Cele modułu: Zapoznanie uczestników z 3 modelem cząstkowym oraz obowiązującymi w jego 
ramach procedurami. Odniesienie wiedzy z modułów ogólnych do modelu cząstkowego. 

Tematyka: 
- przegląd dokumentów strategicznych i operacyjnych, na bazie których kontaktowane są 
usługi społeczne 
- przegląd instrumentów służących do kontraktowania usług społecznych (w szczególności 
PZP, UDPPiW, UPS) 
- preferencje dla PES w procesie zamawiania usług 
- standardy świadczenia usług i ich narzędzia ich weryfikacji 
- procedury 3 sfery modelu TMW 

Moduł 7 - Wprowadzanie zmian w działaniach realizowanych w społeczności 

Cele modułu: Przygotowanie uczestników na bazie pierwszych doświadczeń w projektowaniu i 
wdrażaniu modelu na danym terytorium, do projektowania potencjalnych zmian i reagowania na 
pojawiające się nowe okoliczności i potrzeby.  

Tematyka: 
- ocena dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem modelu 
- prezentacja diagnoz lokalnych 
- matryce logiczne projektu lub inne narzędzia analityczne służące do opisu lokalnie 
wdrażanego modelu 
- bilans potrzeb i korzyści wynikających z wdrażania modelu 
- zasady wprowadzania zmian w modelu 
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Moduł 8 – Warsztat ewaluacyjny  

Cele modułu: Przygotowanie uczestników do ewaluacji i formułowania strategicznych 
rekomendacji dla społeczności.  

Tematyka: 
- programowanie lokalnej polityki rozwoju 
- narzędzia ewaluacji TMW 
- podstawowe narzędzia badawcze i sposoby analizy danych wynikających z ewaluacji 
- wskazywanie kluczowych obszarów do poprawy i projektowanie procesów poprawy 
modelu  
- rozpoznawanie okoliczności, w których należy zarzucić wdrażanie modelu 

Moduł 9 – Rozszerzenia uzyskanych rezultatów  

Cele modułu: Przygotowanie uczestników do skalowania uzyskanych rezultatów oraz wdrażania w 
społeczności kolejnych modeli cząstkowych. 

Tematyka: 
- rzecznictwo i budowanie koalicji na rzecz wdrażania zmian w lokalnej polityce publicznej 
- rozszerzanie zakresu oddziaływania modelu (jak obejmować modelem współpracy 
kolejne obszary usług społecznych) 
- prezentowanie wyników pracy i promocja osiągnięć 

 


