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Wydatki społeczne w podziale na świadczenia pieniężne i usługi społeczne Europie

Czy nastąpi rozwój usług społecznych
 Uwarunkowania demograficzne i zdrowotne;
 Uwarunkowania społeczne - wzrost świadomości;
 Uwarunkowania polityczne - polityka prorodzinna;

 Uwarunkowania strukturalne – rynek pracy;
 Uwarunkowania budżetowe – zmiany finansowe;

 Uwarunkowania rozwoju gospodarczego
 Uwarunkowania europejskie

Państwo – hierarchia, prawo
Szwecja

Sektor
rynkowy - zysk

Francja
Wielka
Brytania

Sektor obywatelski
Polska?

„Welfare mix

- dobrowolność

Portugalia

Rodzina - obustronna solidarność, moralne zobowiązania

Słabe strony

Mocne strony









Nierówna jakość realizowanych usług;
Słabe sieciowanie wyspecjalizowanych
organizacji w gminach;
Funkcjonowanie jako podwykonawca
a nie partner;
Niezdrowa konkurencyjność




Indywidualizacja oferowanego
wsparcia;
Elastyczność funkcjonowania
organizacji ułatwiająca dopasowanie;
Obywatelskość i misja działania

Szanse

Zagrożenia







Wyzwania społeczne stojące przed
polską polityką społeczną związanych z
kwestiami demograficznymi,
zdrowotnymi, rozwojem społecznym;
Impulsy ze strony UE na rzecz rozwoju
usług interesu ogólnego (prawne,
polityczne, finansowe);







Konserwatyzm polskiego systemu
polityki społecznej opartego na
świadczeniach;
Traktowanie PES wyłącznie jako
podwykonawcy
Syndrom „najniższej ceny”;
Brak zakorzenienia się usług w
społecznościach lokalnych
(zmarnowanie impulsu
europejskiego);
Brak działań na rzecz jakości;

Cechy usług społecznych według Komisji Europejskiej
 zaspokojenie wielorakich potrzeb poszczególnych jednostek wymaga wszechstronności i
personalizacji usług socjalnych, które muszą być opracowane i świadczone w sposób zintegrowany;
często między odbiorcą usługi i usługodawcą istnieje osobista relacja;
 przy definiowaniu i świadczeniu usługi trzeba uwzględniać różnorodność ich adresatów;
 usługi socjalne świadczone w celu zaspokojenia potrzeb osób należących do słabszych grup
społeczeństwa charakteryzuje często asymetryczny stosunek między usługodawcami i beneficjentami,
odmienny od relacji mających miejsce między dostawcą handlowym a konsumentem;
 z uwagi na fakt, że usługi te często osadzone są w (lokalnych) tradycjach kulturowych, wybiera
się rozwiązania dostosowane do szczególnych cech lokalnej sytuacji, gwarantujące bliskość między
usługodawcą a użytkownikiem, zapewniając jednocześnie równy dostęp do usług na całym
terytorium;
 usługodawcy często potrzebują dużej autonomii, by zaspokoić różne i zmieniające się potrzeby
socjalne;
 z reguły usługi te opierają się na zasadzie solidarności i w dużym stopniu są one uzależnione od
publicznego finansowania, co zapewnia równy dostęp, niezależnie od stanu posiadania czy dochodów;
 usługodawcy nienastawieni na zysk oraz pracownicy wolontariatu często odgrywają ważną rolę
w świadczeniu usług socjalnych, wyrażając tym samym postawę obywatelską i przyczyniając się do
integracji społecznej, spójności społecznej wspólnot lokalnych oraz do solidarności
międzypokoleniowej.
Komunikat Komisji Europejskiej
Usługi świadczone w interesie ogólnym, w tym usługi socjalne świadczone w interesie
ogólnym: nowe zobowiązanie europejskie z 20 listopada 2007 KOM(2007) 725 wersja ostateczna

DYREKTYWA 2006/123/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12
grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym
Preambuła (teza 71)
Procedura wzajemnej oceny przewidziana w niniejszej dyrektywie nie powinna
wpływać na swobodę państw członkowskich we wprowadzaniu wysokiego poziomu
ochrony interesu publicznego, zwłaszcza w odniesieniu do celów polityki
społecznej. Ponadto konieczne jest, by w procedurze wzajemnej oceny w pełni
uwzględnić specyfikę usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz
szczególne zadania, których realizacji służą.
Może to uzasadniać określone ograniczenia swobody przedsiębiorczości, w
szczególności, gdy ograniczenia te służą ochronie zdrowia publicznego i celom
polityki społecznej oraz gdy spełniają one warunki określone w art. 15 ust. 3 lit. a),
b) i c). Przykładowo w odniesieniu do obowiązku przyjmowania określonej formy
prawnej w celu świadczenia określonych usług w dziedzinie społecznej, Trybunał
Sprawiedliwości uznał już, że zasadne może okazać się nałożenie na usługodawcę
wymogu prowadzenia działalności w celu niezarobkowym.

PROTOKÓŁ NR 26
W SPRAWIE USŁUG ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM
(Traktat z Lizbony z 13 grudnia 2007 r.)
WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, PRAGNĄC podkreślić wagę usług świadczonych w
interesie ogólnym, UZGODNIŁY następujące postanowienia wyjaśniające, które są dołączone
do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
Artykuł 1
Wspólne wartości Unii w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie
gospodarczym w rozumieniu artykułu 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
obejmują w szczególności:
 zasadniczą rolę i szeroki zakres uprawnień dyskrecjonalnych organów krajowych,
regionalnych i lokalnych w zakresie świadczenia, zlecania i organizowania usług
świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w sposób możliwie najbardziej
odpowiadający potrzebom odbiorców,
 różnorodność usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym oraz różnice w
potrzebach i preferencjach odbiorców mogące wynikać z odmiennej sytuacji
geograficznej, społecznej lub kulturowej,
 wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa i przystępności cenowej, równe traktowanie oraz
propagowanie powszechnego dostępu i praw odbiorców.
Artykuł 2
Postanowienia Traktatów nie naruszają kompetencji Państw Członkowskich w zakresie
świadczenia, zlecania i organizowania usług niemających charakteru gospodarczego
świadczonych w interesie ogólnym.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej –
przyjęty przez RM 12 sierpnia 2014
Ekonomia społeczna to sfera aktywności
obywatelskiej, która poprzez działalność
ekonomiczną i działalność pożytku publicznego
służy: integracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu
miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych
użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego)
oraz rozwojowi lokalnemu

Krajowy Program
Przeciwdziałania
Ubóstwu i
Wykluczeniu
Społecznemu.
Nowy wymiar
aktywnej integracji
2020

Cel
strategiczny

Celem głównym jest trwałe zmniejszenie liczby osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym o 1,5 mln osób oraz wzrost
spójności społecznej

Rezultat
nadrzędny

Rozwój systemu aktywnej integracji, działającego na rzecz aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób, rodzin i środowisk
zagrożonych wykluczeniem oraz umożliwiając łączenie ról społecznych
zawodowych i rodzinnych oraz udział w społeczności lokalnej opartych o
zasadę partnerstwa publiczno-społecznego .

Rezultaty
niższego
rzędu

wdrożenie we wszystkich instytucjach
pomocy społecznej zintegrowanego
systemu usług społecznych i pracy
socjalnej opartego o instrumenty
aktywnej integracji
Objęcie najbardziej zagrożonych
marginalizacją wspólnot
samorządowych działaniami
rewitalizacji społecznej i organizacji
społeczności lokalnej
Co najmniej 50% usług społecznych
realizowanych będzie przez podmioty
ekonomii społecznej
rozwój ilościowy i jakościowy usług
społecznych użyteczności publicznej
we wszystkich wspólnotach
samorządowych

dokonanie do 2016 reformy służb
społecznych i publicznych służb
zatrudnienia wraz z nowym systemem
programowania i finansowania

zmiana do 2016 systemu aktywizacji
osób niepełnosprawnych
umożliwiającego elastyczność na rynku
pracy
Zmniejszenie nierówności w zdrowiu
wdrożenie we wspólnotach
samorządowych systemu jakości usług
społecznych użyteczności publicznej
Stworzenie silnych ośrodków kreowania
i realizowania polityki społecznej w
województwach wraz obserwatoriami
integracji społecznej

Podmioty ekonomii społecznej w instytucjonalnych usługach społecznych (GUS 2016)

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1304/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady
(WE) nr 1081/2006

Artykuł 3
Zakres wsparcia
1. W odniesieniu do celów tematycznych ujętych w art. 9 akapit pierwszy pkt 8, 9, 10 i 11
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, odpowiadających lit. a), b), c) i d) niniejszego ustępu, oraz
zgodnie ze swoimi zadaniami EFS wspiera następujące priorytety inwestycyjne:
w ramach celu tematycznego „promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i
wszelką dyskryminacją”:
(i) aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie;
(ii) integrację społeczno-gospodarczą społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie;
(iii) zwalczanie wszelkich form dyskryminacji oraz promowanie równych szans;
(iv) ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;
(v) wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach
społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia;
(vi) strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność;

9iv ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo,
trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie
ogólnym,
Usługi społeczne CT9

Regionalne
Programy
Operacyjne

3 mld zł.

Przedszkola CT10

1,3 mld zł.

Opieka do 3 lat CT8

1,4 mld zł.

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja
Rozwój

 usługi asystenckie – to usługi świadczone przez asystentów na
rzecz osób z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z
niepełnosprawnościami umożliwiające stałe lub okresowe wsparcie
tych osób i rodzin w wykonywaniu podstawowych czynności dnia
codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania
społecznego, zawodowego lub edukacyjnego;
 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym
usługi krótkookresowego całodobowego i dziennego pobytu dla osób
niesamodzielnych, których celem jest zapewnienie opieki dla osób
niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
 usługi wspierania rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011
r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 usługi systemu pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 usługi w postaci mieszkań chronionych, zgodnie z ustawą z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych mieszkań wspomaganych

IZ RPO zapewnia preferencje dla realizacji usług społecznych przez
podmioty ekonomii społecznej. Preferencje mogą być zapewnione w
szczególności poprzez:
rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu RPO określonych
kryteriów wyboru projektów ograniczających wsparcie w ramach
danego konkursu wyłączenie do podmiotów ekonomii społecznej lub
premiujących realizację projektów przez te podmioty;
preferencje dla projektów partnerskich realizowanych przez
administrację publiczną i podmioty ekonomii społecznej;
zobowiązanie beneficjentów w decyzji lub umowie o dofinansowanie
projektu do zlecania zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
dokonywania zamówień z wykorzystaniem klauzul społecznych zgodnie
z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2013 poz. 907, z późn. zm.), dokonywania zamówień u podmiotów
ekonomii społecznej w przypadku zakupów nieobjętych ustawą z 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Usługi społeczne w interesie ogólnym (użyteczności publicznej)
Typy projektów
Wiązki usług

Typy usług

Usługi
asystenckie

Projekty terytorialne

Projekty problemowe

Usługi
opiekuńcze

Opiekunowie faktyczni
Usługi opiekuńcze

Wsparcie
rodziny

Wsparcie rodzin

Piecza zastępcza

Piecza
zastępcza

Projekty tematyczne
Placówki wsparcia dziennego
Usługi asystenckie
Mieszkania wspomagane

Mieszkania
wspomagane

IZ

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej

KM

Regionalny Program Operacyjny
Strumienie środków (konkursy)
kryteria wyboru projektów
Projekty na
realizację
usług

Ośrodki Wsparcia Ekonomii
Społecznej

PS

PES
PES

PES

PES

Gminy i powiaty – wspólnoty samorządowe

PES

Stanowisko Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa z 4 kwietnia 2016
(…) Projektowany konkurs przewiduje realizację projektów, w których inicjatywa wyboru
konkretnego typu usług zależna jest od społeczności lokalnej. Wybór usług odbywa się na
podstawie przygotowanej partycypacyjnie diagnozy. Ten typ projektu umożliwia właściwe
adresowanie usług niezbędnych dla danej społeczności lokalnej. W celu realizacji tego tupu
konkursów proponowane jest zastosowanie poniższych, przykładowych kryteriów:
1.Wsparcie jest poprzedzone (przed złożeniem projektu) partycypacyjną, uzgodnioną pomiędzy partnerami
publicznym i ekonomii społecznej, diagnozą lokalną odnośnie do wyzwań społecznych (demografia, stan
zdrowia, poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego), potrzeb obywateli, zasobów instytucjonalnych i
osobowych.
2.Projekt jest realizowany poprzez partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów ekonomii
społecznej. W skład partnerstwa wchodzi powiat (powiatowe centrum pomocy rodzinie, gminy powiatu (ośrodki
pomocy społecznej) oraz podmioty ekonomii społecznej.
3.Wsparcie w ramach projektu może obejmować różne typy usług asystenckich, usług opiekuńczych, wsparcia
rodziny pieczy zastępczej, mieszkalnictwa wspieranego, zgodnie z partycypacyjnie zdiagnozowanymi potrzebami.

W procesie przygotowania konkursu, IK UP zaleca wykorzystanie opracowanych przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Standardów współpracy jednostek
samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych
użyteczności publicznej (w interesie ogólnym)

2016- 2020
Europejski Fundusz
Społeczny projekty w
zakresie usług

Od 4 do 5 mld zł.

Profilowany impuls

Budżety JST - zadania
zlecane w trybie
pożytku publicznego

Budżety JST - zakup
usług w trybie
zamówień publicznych

od 7,5 do 10 mld zł.

od 75 do 95 mld zł.

Uelastycznienie i
upowszechnienie
rozwiązań

Ekspansja
rozwojowa

PES

PES

1) udział w kreowaniu polityki
rozwoju zadań użyteczności
publicznej;
2) udział w realizacji zadań
użyteczności publicznej
samodzielnie lub w partnerstwie z
jednostkami samorządu
terytorialnego;

Zlecanie zadań publicznych –
powierzanie realizacji usług

PS

PES

Współudział w przygotowaniu gminnego
powiatowego programu (rozwiązywania
problemów społecznych)

Partnerska realizacja zadań
publicznych – usług

Preferencyjny zakup usług w
trybie PZP i poniżej 30 tys.
euro

Wspólnota samorządowa - obywatele

Rekomendacje Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej z 2015 roku
- standardy współpracy
jednostek samorządu
terytorialnego ze
spółdzielniami
socjalnymi w zakresie
realizacji usług
społecznych
użyteczności publicznej
(w interesie ogólnym)

Program Rozwoju Usług Społecznych w Powiecie Świebodzińskim 2015-2018

Zadania na dziś:
MRPiPS
zmiany legislacyjne na rzecz partycypacji programowania,
partnerstwa i zlecania zadań PES;
 wsparcie doradcze metodyczne regionów i OWES w zakresie
promowania usług i PZP;
 wsparcie w zakresie sieciowania, klastrów, franczyz na rzecz jakości
Regiony
 wypracowanie w ramach projektów regionalnych ROPS/OWES
zasady wsparcia realizacji usług przez PES
 Ścisła współpraca z IZ RPO i KM RPO
 wsparcie w zakresie sieciowania, klastrów, franczyz na rzecz jakości
PES
 budowanie współpracy z JST (diagnozy, programy);
 sieciowanie usługowe na poziomie gmin/powiatów;
 robienie to co potrafią najlepiej – realizować usługi na rzecz
społeczności lokalnej

