Uwagi zgłoszone w I etapie Konsultacji społecznych Planów działania na lata 2014-2015 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej
Lp.
Priorytet/
Działanie/
Poddziałanie
Typ operacji
(Nr
konkursu)

Numer i treść
szczegółowego
kryterium wyboru
projektów

Propozycja nowego
brzmienia kryterium wraz
z uzasadnieniem
1
kryterium

Uzasadnienie uwagi

Stanowisko Instytucji Pośredniczącej

2

1. Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
23-408
Aleksandró
w Drugi

VII.1.1

2.
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej
w Lublinie

VII/ 7.1 /
7.1.3

1

Kryteria dostępu
Realizacja instrumentu
Realizacja instrumentu
skierowania do pracy
skierowania do pracy lub
lub staż
na staż

1.Projekt zawiera
realizację akcji
informacyjnej
skierowanej do OPS i
PCPR w zakresie
oferowanego przez

Wprowadzenie jako kryterium dostępu w
projektach systemowych. Instrument jest
kosztowny ale i skuteczny. Po
uzyskanych kursach lub szkoleniach
beneficjent uczestnik projektu powinien
uzyskać praktyczne doświadczenie staż
lub praca jest najwłaściwszą formą
skuteczną i efektywną.

Ocena dokonana w „Metaewaluacji”
opiera się o dane z roku 2009. W okresie
20102013
skutkiem
wdrożenia
rekomendacji sytuacja uległa radykalnej
poprawie. Jak wynika z badań własnych

Propozycja nieuwzględniona
Z uwagi na zróżnicowaną grupę
docelową w ramach Poddziałania 7.1.1
i zróżnicowane potrzeby, IP nie
obliguje OPS do realizacji konkretnych
typów wsparcia. Zastosowane
kryterium dostępu dotyczące
konieczności dokonania diagnozy
potrzeb uczestnika projektu gwarantuje
dostosowanie wsparcia do
indywidualnych jego potrzeb. Należy
podkreślić, iż brzmienie kryteriów nie
wyklucza stosowania instrumentu w
postaci kierowania do pracy lub na
staż.
Propozycja nieuwzględniona
Doprecyzowanie kryterium o zapis
dotyczący objęcia wsparciem tych
OPS, które nie realizowały wsparcia w
2013 r. niezasadny. Kryterium obliguje

Uzasadnienie kryterium stanowi integralną cześć kryterium i wraz z kryterium zatwierdzane jest przez Komitet Monitorujący PO KL.
Kryteria dostępu – obowiązkowe dla wszystkich projektodawców, podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej i/lub oceny merytorycznej wniosku. Projekty systemowe, które nie spełniają
kryteriów dostępu zwracane są do poprawy przez Beneficjenta.
2

Ul. Zana 38
20-601
Lublin
81 528 76
50

VII / 7.1 /
7.1.3

ROPS dla tych
instytucji wsparcia z
obligatoryjnym
uwzględnieniem tych
OPS i PCPR, które
dotychczas nie
skorzystały ze
wsparcia ROPS oraz
tych OPS, które
dotychczas nie
skorzystały ze
wsparcia ROPS oraz
tych OPS, które nie
realizowały w 2013
roku projektów
systemowych w
ramach Poddziałania
7.1.1 PO KL.
2. Projekt zakłada
działania w zakresie
budowania i
promowania
współpracy instytucji
rynku pracy i instytucji
pomocy społecznej w
zakresie wspierania
osób pozostających
bez zatrudnienia i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym oraz w
ramach projektu
prowadzone będą
działania na rzecz
współpracy instytucji
pomocy i integracji
społecznej z
Powiatowymi
Urzędami Pracy przy
aktywizacji społecznozawodowej osób
zagrożonych
wykluczeniem

2. Projekt zakłada
działania, w
szczególności w formie
szkoleń i doradztwa, w
zakresie budowania i
promowania współpracy
instytucji rynku pracy i
instytucji pomocy
społecznej w zakresie
wspierania osób
pozostających bez
zatrudnienia i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym oraz w
ramach projektu
prowadzone będą
działania , w
szczególności w formie
szkoleń i doradztwa, na
rzecz współpracy
instytucji pomocy i
integracji społecznej z
Powiatowymi Urzędami
Pracy przy aktywizacji

ROPS udział jednostek OPS/PCPR w
doradztwie wyniósł ponad 90%. Ciągłe
wprowadzanie
zmian
ustawowych
generuje zapotrzebowanie na szkolenia i
doradztwo, co potwierdza fakt dużej liczby
chętnych osób, która znacznie przekracza
liczbę miejsc szkoleniowych którymi
dysponuje
ROPS.
Potwierdza
to
konieczność
kontynuacji
dotychczas
udzielonego
wsparcia
szkoleniowodoradczego skierowanego do kadr
pomocy i integracji społecznej na
porównywalnym poziomie w kolejnych
latach.

ROPS do objęcia wsparciem
wszystkich OPS i PCPR co nie
wyklucza kierowania wsparcia do tych
instytucji, które nie realizowały w roku
2013 projektów systemowych.

Zgodnie z założeniami nowelizacji Ustawy
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych
innych ustaw z dnia 31.07.2013
planowane jest wprowadzenie nowego
instrumentu aktywizacji osób
bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem
społecznym w postaci Programu
Aktywizacji i Integracji, w ramach którego
ulegnie rozszerzeniu zakres
dotychczasowej współpracy OPS i PUP.
Jedną z konsekwencji tej zmiany będzie
konieczność aktualizacji obowiązujących
porozumień o współpracy pomiędzy tymi
podmiotami. W zakresie negocjacji i
przygotowania nowych porozumień OPS i
PUP niezbędne będzie wsparcie
doradcze. Kryterium zostanie
zweryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie projektu

Propozycja nieuwzględniona
Doprecyzowanie kryterium o zapis
wskazujący na konkretne formy
realizacji działań jest niezasadny.
Kryterium obliguje ROPS do
podejmowania działań na rzecz
budowania i promowania współpracy
instytucji pomocy społecznej z
powiatowymi urzędami pracy, zaś
dobór najskuteczniejszych form
realizacji tych działań pozostawia w
gestii projektodawcy, czyli ROPS.
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VII / 7.1 /
7.1.3

3.
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie w
Chełmie
Plac
Niepodległo
ści 1, 22100 Chełm
82/562 76
51

VII, 7.1, 7.1.2

społecznym.

społeczno-zawodowej
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym.

3.Projekt zakłada
realizację działań na
rzecz tworzenia
partnerstw i
współpracy na rzecz
przeciwdziałania
wykluczeniu
społecznemu

3.Projekt zakłada
realizację działań , w
szczególności w formie
szkoleń i doradztwa, na
rzecz tworzenia
partnerstw i współpracy
na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu

3. Co najmniej 20%
uczestników projektu
stanowią osoby nowoprzystępujące do
uczestnictwa w
projekcie

3. Co najmniej 10%
uczestników projektu
stanowią osoby
nowoprzystępujące do
uczestnictwa w projekcie

Integracja społeczna połączona z
aktywizacją zawodową jest procesem
złożonym obejmującym oddziaływanie w
różnych sferach funkcjonowania
człowieka i wymagającym trwałego
podejścia w ramach realizowanego
projektu. Klienci OPS/ PCPR wymagają
kompleksowego wsparcia i stworzenia
niezbędnych warunków od integracji ze
społeczeństwem. Konieczne jest więc
wieloaspektowe diagnozowanie
indywidualnych potrzeb, którym udzielane
jest wsparcie oraz dostosowanie tego
wsparcia do indywidualnych predyspozycji
danej osoby, wykorzystując adekwatnie
wsparcie oferowane przez lokalne
instytucje. W zakresie identyfikacji i
rozwijania współpracy niezbędne będzie
cykliczne wsparcie doradcze. Umożliwi to
zarówno uwzględnienie lokalnych
uwarunkowań jak również konsekwencji
wynikających ze zmian ustawowych oraz
obowiązywania nowych dokumentów
strategicznych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Chełmie realizuje projekt systemowy w
ramach POKL współfinansowany z EFS
od 2008 roku. Z roku na rok do udziału w
projekcie kwalifikowane są osoby
nowoprzystępujące, do końca 2013 roku
ogólna ilość uczestników wynosi 302
osoby. Klientami PCPR, a jednocześnie
uczestnikami projektu są osoby
zamieszkujące w poszczególnych
gminach na terenie powiatu. Gminne
Ośrodki Pomocy Społecznej również
realizują projekty w ramach Priorytetu VII.
Kandydatami na uczestników projektu

Propozycja nieuwzględniona
Doprecyzowanie kryterium o zapis
wskazujący na konkretne formy
realizacji działań jest niezasadny.
Kryterium obliguje ROPS do
podejmowania działań mających na
celu osiągnięcie zakładanego efektu,
zaś dobór najskuteczniejszych form
realizacji tych działań pozostawia w
gestii projektodawcy, czyli ROPS.

Propozycja nieuwzględniona
Konieczność pozostawienia obowiązku
obejmowania nowych osób wsparciem,
jest wynikiem dążenia do osiągnięcia
jak największych rezultatów wrażanych
Działań a tym samym objęcia jak
największej ilości osób wsparciem.
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realizowanego zarówno przez PCPR jak i
przez GOPS są te same osoby czyli
mieszkańcy poszczególnych gmin, w
związku z czym spełnienie kryterium
dostępu dotyczącego osób
nowoprzystępujących do projektu z roku
na rok jest trudniejsze. Ponadto
systematycznie zmniejsza się liczba
mieszkańców wsi, a osób które mogą być
zakwalifikowane do udziału w projekcie
nie przybywa.
Inne uwagi
1. Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej 23-408
Aleksandrów Drugi 380
gopsaleksandrow@poczta.o
net.pl

2. Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kraśniku Ul.
Grunwaldzka 4A 81 825-1580

3. Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Lublinie
Ul. Zana 38 20-601 Lublin
81 528 76 50

1.Zaplanowane kwoty na realizację projektów systemowych są
niewystarczające, i realizacja w przez 1.5 roku . Proponuję całe
planowane kwoty przeznaczyć do realizacji w 2014 i utrzymać
zatrudnienie w projektach pracowników socjalnych - Spełnienie
kryterium organizacyjnego. A w 2015 r. rozliczenie projektów i
monitoring i ewaluację. Przy rozbiciu alokacji na ośrodki bez
wsparcia kadrowego w formie zatrudnienia pracowników realizacja
projektów nie będzie w pełni skuteczna.
1. VII/7.1/7.1.1., PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE
SYSTEMOWYM (B1.1) – Kwota planowanych wydatków w
projekcie w roku 2015 - 9 596 182,13zł, jest znacznie niższa od
kwoty wydatkowanej w roku 2014, jeśli wszystkie OPSy będą
chciały kontynuować realizację projektów systemowych w 2015r.,
wówczas kwota ta będzie zbyt mała. Klienci OPSów zaczynają
zmieniać mentalność i widzą korzyści z udziału w projektach,
planując tak małą kwotę na wydatki w 2015r. OPSy nie będą mogły
objąć uczestnictwem w projekcie wszystkich zainteresowanych
osób. Liczba beneficjentów projektów znacznie spadnie, pogorszy
to wizerunek OPSów w oczach klientów oraz zmniejszy ich
motywację do zmiany sytuacji życiowej.
1. Alokacja przeznaczona na realizację Poddziałania 7.1.1 i
7.1.2 jest niewystarczająca
Podczas przeprowadzonego przez ROPS Lublin w okresie IXX.2012 badania zapotrzebowania na środki na realizację projektów
systemowych w roku 2013 zgłoszone zapotrzebowanie zamknęło
się kwotą 46 854 013,00 PLN na Poddziałanie 7.1.1 oraz kwotą
21 151 522,51 PLN na Poddziałanie 7.1.2. Przyznana alokacja
wynosiła odpowiednio 35 000 000,00 PLN i 15 000 000,00 PLN.
Szczególnie newralgiczną kwestią są środki w Poddziałaniu 7.1.1.
przeznaczone na etaty pracowników socjalnych realizujących
zadania projektowe. Utrzymanie środków na etaty pracowników jest

Stanowisko IP
Propozycja nieuwzględniona
IP nie ma możliwości zwiększenia alokacji z uwagi na poziom
dostępnej alokacji pozostałej do zakontraktowania na Działanie
7.1 PO KL. Propozycja przygotowania Planów działania na lata
2014 – 2015 ma na celu zapewnienie jak najdłuższego wsparcia
osobom korzystającym z pomocy w ramach Poddziałania 7.1.1
PO KL.
Propozycja nieuwzględniona
IP nie ma możliwości zwiększenia alokacji z uwagi na poziom
dostępnej alokacji pozostałej do zakontraktowania na Działanie
7.1 PO KL. Propozycja przygotowania Planów działania na lata
2014 – 2015 ma na celu zapewnienie jak najdłuższego wsparcia
osobom korzystającym z pomocy w ramach Poddziałania 7.1.1
PO KL.

Propozycja nieuwzględniona
IP nie ma możliwości zwiększenia alokacji z uwagi na poziom
dostępnej alokacji pozostałej do zakontraktowania na Działanie
7.1 PO KL. Propozycja przygotowania Planów działania na lata
2014 – 2015 ma na celu zapewnienie jak najdłuższego wsparcia
osobom korzystającym z pomocy w ramach Poddziałania 7.1.1 i
7.1.2 PO KL.
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kluczowe ponieważ OPS-y są zobligowane do spełnienia wymogu
organizacyjnego (zobowiązane są zatrudniać wymaganą
przepisami ustawy o pomocy społecznej liczbę pracowników
socjalnych), by przystąpić do realizacji projektów systemowych.
Od kilku lat wraz ze zmniejszaniem się środków
przekazywanych na Fundusz Pracy, poszerzaniem katalogu
dostępnych instrumentów w projektach systemowych (min. Staże –
które mimo że sa bardzo skutecznym narzędziem
prozatrudnieniowym jednocześnie angażują dużą część środków
przeznaczonych na danego uczestnika) oraz spowodowanym
kryzysem finansowym spowolnieniem gospodarczym które
wyhamowało spadek liczby osób korzystających z pomocy
OPS/PCPR obserwuje się zwiększanie zainteresowania
beneficjentów projektami systemowymi OPS/PCPR, w związku z
powyższym konieczne byłoby utrzymanie alokacji na lata 2014 2015 przynajmniej na poziomie
z roku 2013, a najlepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie
alokacji (biorąc pod uwagę 1,5 roczny okres realizacji projektów )
do kwoty zgodnej z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez OPS/
PCPR na rok 2013.
2. Alokacja przeznaczona na realizację Działania 7.1.3 jest
niewystarczająca
Zaplanowana przez Państwa kwota w wysokości 500.000
PLN na realizację projektu w latach 2014 - 2015 w ramach
Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.3 PO KL jest
niewystarczająca. W opinii ROPS w Lublinie kwota, która
pozwoliłaby na prawidłową realizację projektu szkoleniowo –
doradczego wynosi 1.900 000 PLN.
Typy realizowanych operacji:
- Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu,
powiązane
bezpośrednio
z
potrzebami
oraz
specyfiką
realizowanych zadań, w szczególności dotyczące realizacji działań
w zakresie aktywnej integracji i rozwoju pracy socjalnej,
- Opracowanie, koordynacja, realizacja (w zakresie przewidzianym
dla Poddziałania 7.1.3 PO KL) i monitoring wieloletniego
regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia
ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii
społecznej i jej otoczenia w regionie.
Oba typy operacji będą zrealizowane w ramach jednego projektu ze
względu na oszczędności finansowe.
W

obliczu

ciągłych

przemian

społeczno-gospodarczych

Propozycja częściowo uwzględniona
W ramach Poddziałania 7.1.3 zwiększono kwotę alokacji do 1 mln
PLN. Zwiększenie kwoty do wysokości zaproponowanej przez
ROPS jest niemożliwe z uwagi na poziom dostępnej alokacji
pozostałej do zakontraktowania na Działanie 7.1 PO KL.
Niemożliwa jest również realizacja zaproponowanych 2 typów
wsparcia w ramach 1 projektu. Projekt dotyczący wzrostu
kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
jest projektem systemowym kontynuowanym od 2007 r., zaś
projekt dotyczący wieloletniego planu działań na rzecz promocji
i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji
sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie jest
odrębnym projektem, którego realizacja planowana była na okres
2 lat. Zatem IP nie widzi możliwości realizacji tych 2 odrębnych
projektów w ramach jednego projektu kontynuowanego w latach
2014-2015.

i
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pojawiających się nowych zjawisk społecznych potrzeba
ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
służb społecznych, wydaje się mieć istotne znaczenie w dążeniu do
standaryzacji i poprawy świadczonych usług społecznych.
Projekt Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i
Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji
obecnie poddany konsultacjom społecznym, kładzie nacisk na
rozwój instrumentów aktywnej integracji i zwiększenie efektywności
kontraktów socjalnych (średni odsetek klientów korzystających z
usług innych niż pomoc finansowa w OPS wynosi niecałe 15%,
Krajowy raport badawczy. Pomoc i integracja społeczna wobec
wybranych grup – diagnoza standaryzacji usług i modeli instytucji,
WRZOS, Warszawa 2011). Projekt nakłada również nowe
obowiązki oraz potrzebę aktualizacji wiedzy pracowników pomocy
społecznej w zakresie:
- metod pracy z klientem cudzoziemskim,
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- współpracy w ramach służb społecznych,
- rozwijania współpracy z podmiotami trzeciego sektora,
- współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym w
realizacji zadań na rzecz pomocy rodzinie niezaradnej
wychowawczo,
- rozwoju pracy środowiskowej i metody grupowej w pracy z
rodzinami wieloproblemowymi i najbardziej marginalizowanymi
społecznościami,
- wspierania rodzin w świadomym i odpowiedzialnym
podejmowaniu i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa.
Niezbędna w tym kontekście jest poprawa kompetencji,
dalsze kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy i
integracji społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w
Lublinie jest instytucją, która w pierwszym roku obowiązywania
nowych rozwiązań może przygotować jednostki organizacyjne
pomocy społecznej poprzez doradztwo i szkolenia w powyższym
zakresie do przyjęcia perspektywy 2014-2020.
Zgodnie z założeniami nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych
innych ustaw z dnia 31.07.2013 planowane jest wprowadzenie
nowego instrumentu aktywizacji osób bezrobotnych zagrożonych
wykluczeniem społecznym
w postaci Programu Aktywizacji i
Integracji, w ramach którego ulegnie rozszerzeniu zakres
dotychczasowej współpracy OPS i PUP. Jedną z konsekwencji tej
zmiany
będzie
konieczność
aktualizacji
obowiązujących
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porozumień o współpracy pomiędzy tymi podmiotami. W zakresie
negocjacji i przygotowania nowych porozumień OPS i PUP
niezbędne będzie wsparcie doradcze. Umożliwi to zarówno
uwzględnienie lokalnych uwarunkowań jak również konsekwencji
wynikających ze zmian ustawowych oraz obowiązywania nowych
dokumentów strategicznych. Dzięki temu możliwe będzie
przygotowanie ram współpracy PUP i OPS w ramach realizacji
projektów RPO w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Od 2012 r. obowiązuje Regionalny Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego dla województwa lubelskiego na lata 2012 2016, który zmierza do poprawy jakości życia osób
niepełnosprawnych w zakresie pomocy bytowej i wsparcia w
środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorujących
psychicznie. Działania prowadzone w ramach programu przewidują
upowszechnienie środowiskowego modelu różnorodnych form
pomocy, co powoduje konieczność podnoszenia kwalifikacji z
zakresu zdrowia psychicznego przez pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej.
Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej zostały zobowiązane do
podejmowania szeregu działań w zakresie rozwoju ekonomii
społecznej w województwie oraz ich koordynacji. W związku w
powyższym zasadna jest kontynuacja i włączenie powyższych
działań do projektu szkoleniowo – doradczego, które określone są
w następujących dokumentach:
1) Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 509) - w art. 21,
pkt. 4a do zadań samorządu województwa zostało dodane zadanie:
koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej w
regionie. Art. 21a określa zakres tego działania, mianowicie:
- rozwój infrastruktury usług aktywizacji, integracji oraz reintegracji
społecznej i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym;
- inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie
aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej i zawodowej osób
i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- wspieranie rozwoju partnerskiej współpracy pomiędzy
samorządami lokalnymi a podmiotami świadczącymi usługi
aktywizacji, integracji oraz reintegracji społecznej
i zawodowej na rzecz osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
- monitorowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej
służącej zwiększeniu aktywności społecznej i zawodowej osób i
rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- zwiększanie kompetencji służb zajmujących się aktywizacją,
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integracją oraz reintegracją społeczną i zawodową osób i rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2) Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – podkreśla
rolę Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w budowie
odpowiedzialnej wspólnoty lokalnej oraz poprawie otoczenia
prawnego, finansowego i infrastrukturalnego, czyli należytego
skoordynowania działań mających na celu wspieranie ekonomii
społecznej na poziomie regionalnym. Regionalne ośrodki polityki
społecznej, aby stworzyć stabilne i efektywne mechanizmy
koordynacji
działań
w
zakresie
ekonomii
społecznej
w województwie, muszą posiadać w zespole pracowników
specjalistów z tego zakresu.
3) Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i
upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji
sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie
lubelskim na lata 2013 – 2020 – realizacja dokumentu wymaga
szeregu działań z zakresu wdrażania, monitorowania, ewaluacji
Planu, badania kondycji podmiotów ekonomii społecznej w
województwie jak również upowszechniania i promowania ekonomii
społecznej w województwie. W przyjętym przez Zarząd planie
finansowania Wieloletniego regionalnego planu działań znajdują się
środki Unii Europejskiej.
Jak wynika z badań własnych ewaluacji projektu, ocena
szkoleń przez uczestników w 2012 r. mieściła się między 4,96 –
4,40 (w skali 1 - 5), ponad 90% jednostek OPS/PCPR korzystało
z doradztwa. Ponadto ze szkoleń zrealizowanych w pierwszej
połowie 2013 roku szczególnie wartościowe dla uczestników
okazały się szkolenia z zakresu mediacji rodzinnych, zamówień
publicznych oraz wypalenia zawodowego.
Potwierdza to konieczność kontynuacji dotychczas
udzielonego wsparcia szkoleniowo-doradczego skierowanego do
kadr pomocy i integracji społecznej na porównywalnym poziomie
w kolejnych latach.
Ponadto W ramach realizacji zadań własnych samorządu
województwa lubelskiego do zadań Regionalnego Ośrodka polityki
Społecznej w Lublinie należy między innymi organizowanie
kształcenia oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej.
Wszelkie dokumenty zarówno krajowe jak i regionalne wskazują
potrzebę i możliwość współfinansowania tego typu działań ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Mając na uwadze pismo Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego znak: DZF-I-08209-38-MZ/13 Regionalny Ośrodek
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4. GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ W
KRAŚNIKU UL KOŚCIUSZKI
24 23-200 KRAŚNIK
81 884-32-16

5. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gościeradowie
Gościeradów Ukazowy 61,
23-275 Gościeradów tel. 15
838 14 52

Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu szkoleniowo –
doradczego na lata 2014 – 2015 podejmie działania zmierzające
do:
- budowania i promowania współpracy instytucji rynku pracy i
pomocy społecznej w zakresie wspierania osób pozostających bez
zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- tworzenia partnerstw i współpracy na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu,
- podtrzymania i usprawnienia współpracy instytucji pomocy i
integracji społecznej z Powiatowymi Urzędami Pracy przy
aktywizacji społeczno
–
zawodowej
osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
- objęcia wsparciem w postaci szkoleń i doradztwa tych
OPS/PCPR, które nie uczestniczyły w projekcie w latach ubiegłych
oraz przeprowadzi akcję informacyjną skierowaną do jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej przedstawiającą ofertę
szkoleniowo – doradczą.
1. VII/7.1/7.1.1., PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE
SYSTEMOWYM (B1.1) – Kwota planowanych wydatków w
projekcie w roku 2015 - 9 596 182,13 zł, jest znacznie niższa od
kwoty planowanych wydatkowanej w roku 2014 tj. 19 192 364,27 zł.
Jeśli nasz ośrodek będzie kontynuować realizację projektu
systemowego w 2015r.,wówczas kwota ta będzie zbyt mała by
profesjonalnie przeprowadzić szkolenia dla naszych beneficjentów.
Nasi klienci zaczynają pozytywnie postrzegać udział w projekcie,
widzą korzyści z nabytych kwalifikacji zawodowych i efektywnego
poruszania się po rynku pracy. Planując tak małą kwotę na wydatki
w 2015r. nie będziemy mogli objąć uczestnictwem w projekcie
wszystkich zainteresowanych osób. Liczba beneficjentów projektów
znacznie spadnie, pogorszy to wizerunek instytucji pomocy
społecznej w oczach klientów oraz zmniejszy ich motywację do
zmiany sytuacji życiowej.
1. Proponowana kwota w działaniu 7.1.1 na 2014 rok jest
niewystarczająca. Wnioskujemy o zwiększenie alokacji na 2014 rok,
co najmniej do kwoty, jaka była w 2012 roku.
2. Utrzymanie etatów pracowników socjalnych wykonujących
przydzielone zadania.
3. Dalsze wsparcie uczestników w projekcie, w tym w formie
pomocy specjalistów (psychologa, prawnika).
4. Niezbędne są staże, ale absorbują dużo środków finansowych z
projektu.
Już w 2013 roku musieliśmy ograniczyć działania w projekcie

Propozycja nieuwzględniona
IP nie ma możliwości zwiększenia alokacji z uwagi na poziom
dostępnej alokacji pozostałej do zakontraktowania na Działanie
7.1 PO KL. Propozycja przygotowania Planów działania na lata
2014 – 2015 ma na celu zapewnienie jak najdłuższego wsparcia
osobom korzystającym z pomocy w ramach Poddziałania 7.1.1
PO KL.

Propozycja nieuwzględniona
IP nie ma możliwości zwiększenia alokacji z uwagi na poziom
dostępnej alokacji pozostałej do zakontraktowania na Działanie
7.1 PO KL. Propozycja przygotowania Planów działania na lata
2014 – 2015 ma na celu zapewnienie jak najdłuższego wsparcia
osobom korzystającym z pomocy w ramach Poddziałania 7.1.1
PO KL.
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krysandrzejuk@gmail.com

systemowym, gdyż WUP nie pozwolił nam przekroczyć
przydzielonej alokacji, która nie zabezpieczyła naszych oczekiwań i
potrzeb.
1. Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na to, aby udział w projekcie
był możliwy dla wszystkich beneficjentów ostatecznych, również
niepełnosprawnych. Niedopuszczalne jest, aby projektodawca nie
przewidział, że miejsca realizacji projektu maja być wolne od barier,
w tym architektonicznych. Często zaniżając koszty realizacji
projektu zaznaczane jest, że jeśli osoby niepełnosprawne pojawią
się, to… Wszystkie osoby spełniające warunki uczestnictwa
powinny mieć szanse dostania się do miejsc realizacji projektu
począwszy od rekrutacji. W przeciwnym razie jest to dyskryminacja!

Uwaga o charakterze horyzontalnym. Do obowiązków
beneficjenta należy uwzględnianie specyficznych potrzeb
uczestników projektów, w tym również osób niepełnosprawnych.
Zakaz dyskryminacji, w tym ze względu na czynnik
niepełnosprawności ma charakter horyzontalny. Każdy z
beneficjentów Programu zobowiązany jest więc do realizacji
projektu zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.
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