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Model został opracowany jako wynik doświadczenia zdobytego
podczas realizacji projektu „Opolszczyzna- Walencja – współpraca
w zwalczaniu wykluczenia społecznego” nr projektu 2012-1-LEO0327675.
Jest próbą wypracowania zasad współpracy jak najszerszego spektrum
organizacji

zajmujących

się

problematyką

pomocy

osobom

zagrożonym wykluczeniem społecznym i już wykluczonych.
Model w szczególności uwzględnia typy instytucji biorących udział
w/w

projekcie

oraz

stosowane

rozwiązania

podpatrzone

w instytucjach Walencji.
Opracowanie „Współpraca w zwalczaniu wykluczenia społecznego
w woj. opolskim na bazie projektu „Opolszczyzna – Walencja –
współpraca w zwalczaniu wykluczenia społecznego” należy
traktować jako pierwszą część strategii - jest to diagnoza stanu
obecnego w instytucjach, organizacjach i firmach szkoleniowych
biorących udział w projekcie – traktowanych jako przedstawiciele
tego rodzaju organizacji i firm z województwa opolskiego.

ANALIZA STANU PRAWNEGO MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY
Formalny

zakres

współpracy

określają

przepisy

prawne.

Problemy pomocy i integracji społecznej są koordynowane na poziomie
centralnego szczebla administracyjnego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej . Powiatowe Urzędy Pracy podlegają pod Departament Rynku Pracy,
a ośrodki pomocy i integracji społecznej pozostają w gestii Departamentu
Pomocy i Integracji Społecznej. Obszary współpracy tych instytucji wyznaczają
przepisy dwóch ustaw. Podstawą funkcjonowania instytucji rynku pracy jest
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Działalność instytucji pomocy społecznej jest regulowana przez ustawę
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Analizując wymienione wyżej ustawy wydaje się, iż prawdziwe jest
stwierdzenie o brak uregulowań prawnych wskazujących na współpracę
pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia i instytucjami pomocy i integracji
społecznej na szczeblu centralnym i regionalnym.
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie zawiera zespołu
kompleksowych przepisów określających wprost współdziałanie z instytucjami
pomocy społecznej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki
rynku pracy należy opracowanie oraz realizowanie programu promocji
zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Z zapisu tego,
może pośrednio wynikać potrzeba współpracy międzyinstytucjonalnej.
Natomiast art. 50 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy reguluje kwestię współpracy pomiędzy PUP a OPS tylko w zakresie
wzajemnego informowania się o planowanych działaniach wobec bezrobotnych
(korzystających

ze

świadczeń

pomocy

społecznej

i

pozostających

w szczególnej sytuacji na rynku pracy - zgodnie z art. 49 niniejszej ustawy)

w trybie określonym w porozumieniu zawartym pomiędzy PUP a OPS.
Dodatkowo w art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy sprecyzowano, że PUP na wniosek ośrodka pomocy społecznej może
skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie
usamodzielnienia oraz lokalnym programie pomocy społecznej, (o których
mowa w ustawie o pomocy społecznej). Może też skierować do uczestnictwa
w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego (o którym mowa
w ustawie o zatrudnieniu socjalnym).
Taki zakres współpracy jest dalece nie wystarczający do skutecznego
i efektywnego działania na rzecz osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym,
bądź już wykluczonej.
Współpraca instytucji publicznych- samorządowych z firmami prywatnymi jest
oparta na zasadach opisanych w ustawie o partnerstwie publiczno- prywatnym.
Ustawa określa zasady współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem partnerstwa
publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na
podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem
prywatnym. Głównym problemem w funkcjonowaniu partnerstwa

jest

konieczność stosowania twardych zasad obowiązujących w gospodarowaniu
środkami finansów publicznych.

ZAŁOŻENIA PRAWNO-ORGANIZACYJNE BUDOWY MODELU WSPÓŁPRACY
Z OSOBAMI ZAGROŻONYMI WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Model obejmuje próbę uporządkowania i pogłębienia współpracy pomiędzy
instytucjami:
– samorządowymi ( PUP, OPS, PCPR)
– instytucjami szkoleniowymi
– pracodawcami - organizacjami pracodawców (izby gospodarcze)
Potencjalnym obszarem współpracy między w/w instytucjami, wyznaczonym
przez te same cele mogą być:
– wspólny klient /osoba zagrożona wykluczeniem społecznym/wykluczona
społecznie
– program szkoleniowy
– zatrudnienie zgodne z zdobytymi kwalifikacjami

Wspólny klient.
Naturalną, wydaje się być wymiana informacji na temat poszczególnych
klientów/ potencjalnych pracowników.
Bardzo ważnym jest by wszyscy uczestnicy rynku posiadali jak najszerszą
wiedze o swoim kliencie/ potencjalnym pracowniku.
Zakres tej wiedzy winien być w zasadzie ograniczony tylko przepisami
prawnymi.
Dla organizacji samorządowych zajmujących się osobami zagrożonym i
wykluczeniem społecznym PUP, OPS, PCPR), dla instytucji szkoleniowych, dla
pracodawców w zasadzie niezbędne są informacje o swoim kliencie obejmujące:
– kwalifikacje zawodowe
rozumiane jako celowo ukształtowane cechy psychofizyczne dzięki którym
dobrze wykonujemy swój zawód.
Zawodoznawstwo wyróżnia dwie podstawowe kategorie cech:
– uzdolnienia – czyli cechy wrodzone, uwarunkowane genetycznie w danej

dziedzinie - np. zdolności humanistyczne albo ścisłe. Z punktu widzenia pracy
zawodowej zwraca się uwagę na spostrzegawczość, koncentrację czy też dobrą
pamięć.
– cechy nabyte – są to wszystkie cechy których nauczyliśmy się w trakcie życia,
nauki czy też praktyki zawodowej
Zwracany uwagę na fakt, że najłatwiej i najlepiej uczy się nam tego co sprawia
przyjemność, czyli związane z cechami wrodzonymi. Tak więc cechy nabyte
ściśle wiążą się z cechami wrodzonymi.
Składniki kwalifikacji zawodowych:
– są o kwalifikacje fizyczne i zdrowotne (dotyczą szczegółowych pomiarów
antropometrycznych, zdrowia, stanu psychicznego człowieka)
– kwalifikacje zawodowe (doświadczenie specjalistyczne i wykształcenie)
– cechy osobowościowe
– uczciwość /prawość/ moralność.
Pracodawcy pożądają tych cech osobowości bardziej niż jakichkolwiek innych.
– zdolność i łatwość przystosowania się / elastyczność.
Zdolność zarówno do skutecznej i produktywnej pracy w pojedynkę, jak i w
grupie, plus umiejętność pracy wielozadaniowej.
– poświęcenie / ciężka praca / etyka pracy / wytrwałość.
Zdolność i chęć do wykonywania danego zadania do momentu, aż się je
ukończy, plus umiejętność rozwiązywania problemów (im się bardziej
poświęcamy zadaniu, tym łatwiej jest je nam rozwiązać
– niezawodność / solidność / odpowiedzialność.
Dotarcie do miejsca pracy na czas lub przed czasem, przygotowanie,
skuteczność w działaniu, odpowiedzialność za to, co się robi, pewność siebie,
przekonanie.
– lojalność.
Lojalność to postawa, postępowanie zgodne z przepisami prawa i zdrowego
rozsądku, a także prawomyślność, praworządność, wierność, rzetelność w

stosunkach z ludźmi i zasadami panującymi w firmie.
– pozytywne nastawienie / motywacja / energia / pasja.
Pokazywanie witalności, pasji, zaangażowania i entuzjazmu w stosunku do
swojej pracy przybliża do awansu, a także etykiety człowieka czynu, człowieka
odpowiedzialnego i godnego zaufania.
– zawodowstwo / profesjonalizm.
Przywiązywanie się do plotek zasłyszanych w firmie i angażowanie się w nie,
jest małostkowe i mało poważne. Należy je ignorować
– pewność siebie.
Jeśli nie jesteś przekonany co do swoich umiejętności, jakim cudem pracodawca
ma ci zaufać, że dobrze wykonasz powierzone ci zadania? Silna pewność siebie
i wysokie poczucie własnej godności to bardzo doceniane cechy charakteru w
środowisku pracy.
– wewnętrzna motywacja / zdolność do pracy bez nadzoru
Samodzielność jest miarą skuteczności pracownika. W wielu firmach,
przełożeni i osoby, które wprowadzają nowych do zadań - mają mnóstwo roboty
do wykonania
– gotowość i chęć do dalszej nauki.
Pracy i biznesu są dynamiczne. Nowe technologie i nowe produkty wymagają
dokształcenia.
Wiedza o wspólnym kliencie winna być wspólna. Konieczne jest utworzenie
PLATFORMY INFORMACYJNEJ – dostępnej do wszystkich użytkowników
systemu, gdzie byłoby możliwe gromadzenie i aktualizowanie wiedzy o
wspólnych klientach. Opracowane szczegółowe regulaminy dostępu i
możliwości aktualizowania zbieranych danych – zgodnych z obowiązującym
porządkiem prawnym – pozwoliły by efektywnie zarządzać zasobami i
kapitałem ludzkim.

Program szkoleniowy
Dobrze przygotowany program gwarantuje realizację założonego celu
szkoleniowego. Jest skuteczny i atrakcyjny w formie, co zwiększa szanse na
nabycie przez uczestników nowych kompetencji. Ważne jest, aby pamiętać, że
proces nabywania kompetencji jest procesem rozłożonym w czasie. Szkolenie to
nie tylko samo pojedyncze szkolenie, ale też cały proces wdrożenia po jego
zakończeniu.
Każde dobre szkolenie jest zbudowane z trzech zasadniczych części, które
winny realizować n/w cele:
ETAP 1. Wstęp do szkolenia i budowanie kontaktu z uczestnikami.
Podstawowe cele:
Wzbudzenie zainteresowania uczestników celami i programem szkolenia,
wzbudzenie motywacji do nauki
Nawiązanie kontaktu z uczestnikami szkolenia
Zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa
ETAP 2. Moduły merytoryczne.
Podstawowe cele:
Wprowadzenie nowej wiedzy / umiejętności
Wdrożenie nowej wiedzy / umiejętności,
stworzenie okazji do ich przećwiczenia
ETAP 3. Podsumowanie szkolenia.

Podstawowe cele:
Utrwalenie najważniejszych treści szkoleniowych
Zwiększenie prawdopodobieństwa wdrożenia nowej wiedzy /umiejętności
przez uczestników w praktyce w ich miejscu pracy
Ewaluacja szkolenia i efektywności Trenera
Indywidualne podejście do uczestnika szkolenia pozwala uwzględnić w procesie
aktywizacyjnym jego specyficzne potrzeby psychologiczne, predyspozycje
i zainteresowania zawodowe.
Program szkolenia winien umożliwiać inicjowanie zmiany mentalności
i sposobu myślenia ludzi wykluczonych społecznie, przezwyciężanie złych
nawyków oraz przełamywanie wykazywanej przez nich bierności.
Program

szkoleniowy

o

tak

postawionych

celach,

w

szczegółach

merytorycznych uwzględniający uwagi wszystkich zainteresowanych partnerów
gwarantuje

uzyskanie celu głównego:

aktywizacje zawodową osób

zagrożonych wykluczeniem społecznym / wykluczonych społecznie.

CYBERNETYCZNY MODEL WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI
WYKLUCZONYMI SPOŁECZNIE:
OSOBY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM/ WYKLUCZONE SPOŁECZNIE
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MODEL WSPÓŁPRACY Z OSOBAMI ZAGROŻONYMI WYKLUCZENIEM
SPOŁECZNYM / WYKLUCZONYMI SPOŁECZNIE

Cechy modelu:
Zbudowany model charakteryzuje się:
– terytorialność
model może być stosowany na poziomie lokalnym, a także regionalnym
– procesowy charakter
model narzuca współpracę oraz kompatybilne działanie

instytucji i firm,

zmierzające do zainicjowania i rozwijania usług reintegracji społecznej
i zawodowej.
– uniwersalizm
model może być zastosowany na obszarze każdej jednostki samorządowej
w kraju w kraju, ponieważ jego podstawowym elementem są jednostki
organizacyjne samorządu terytorialnego
– otwartość
oznacza możliwość jego modyfikacji i dopasowywania do lokalnych zasobów
instytucjonalnych, kadrowych i finansowych, a także do lokalnych potrzeb
społecznych. Do współpracy wg zasad określonych w modelu, mogą
przystępować o każdym czasie nowi partnerzy.
– partycypacyjność
model zakłada charakter partycypacyjny, co oznacza stworzenie możliwości
włączenia w jego realizację osób zaliczonych do grup szczególnego ryzyka
zagrożenia wykluczeniem społecznym. Umożliwi to lepsze dostosowanie
proponowanych usług

do reintegracji społecznej i zawodowej do potrzeb

poszczególnych uczestników.
W/w cechy sprawiają iż model jest uniwersalnym narzędziem wspomagającym
współpracę instytucji w zakresie przeciwdziałania/zwalczania wykluczenia
społecznego.

