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1. Wprowadzenie 

Przedstawione wyniki ewaluacji formatywnej miały na celu wstępne oszacowanie 

skuteczności i użyteczności projektów sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_8_2011 pt. „Wspieranie rozwoju narzędzi 

związanych z kontraktowaniem usług społecznych (outsourcing) przez administrację 

publiczną”
1
. Konkurs był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet V, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2. Rozwój 

dialogu obywatelskiego i dotyczył wsparcia projektów innowacyjnych
2
. 

Analiza miała służyć także identyfikacji rozwiązań wypracowanych w ramach projektów, 

które mogłyby wspierać lub uzupełniać stosowanie instrumentów współpracy finansowej 

pomiędzy samorządami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi, które 

upowszechniane są w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie mechanizmów 

współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako 

realizatorami zadań publicznych”. 

Ze względu na przyjęty zakres i metodologię przeprowadzone badanie miało charakter 

cząstkowy i jego wyniki mają inicjalny charakter i wymagają dalszej weryfikacji. W celu 

                                                           
1 Realizacja projektów w ramach konkursu została zakończona w 30.06.2015; więcej na temat celów konkursu, 

por.: http://www.efs.2007-2013.gov.pl/Strony/nabor_wnioskow_dz_5_4_2_POKL_04072011.aspx?N=N 

(dostępne 27.11.15) 

2
 Informacje o formule projektów innowacyjnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na stronie 

internetowej Krajowej Instytucji Wspomagającej: http://kiw-pokl.org.pl  
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przeprowadzenia ewaluacji konkluzywnej konieczny jest adekwatnie zaprojektowany 

schemat badania i metodologia uwzględniająca szereg czynników, które nie były brane pod 

uwagę w przedstawionej analizie. 

Analiza opierała się wyłącznie na materiałach zastanych. W pierwszej kolejności analizowano 

oficjalne dokumenty danego projektu: fiszkę projektową, strategię wdrażania produktu, 

arkusz oceny. W drugiej kolejności analizie poddawano (jeśli były dostępne) główne 

produkty danego projektu tj.: podręczniki, analizy, opisy modeli. W trzeciej kolejności 

analizowano produkty internetowe: stronę wykonawcy oraz portale. Dodatkowo 

przeprowadzono analizę dostępnych materiałów w internecie istotnych z punktu widzenia 

poszczególnych wymiarów badania.  

Do analizy wybrano 12 projektów innowacyjnych, które w chwili przeprowadzania analizy 

były zamknięte i pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Analizowano oddzielnie każdy projekt według identycznego schematu: 

1. Przedstawienie celów danego projektu 

2. Przedstawienie produktów: osiągniętych rezultatów projektu, wypracowanych rozwiązań. 

W szczególności: a) porównywano, co wykonawca deklarował, że wykona, z dostępnymi 

produktami; b) opisywano w jaki sposób, na ilu u jakich podmiotach testowane były 

produkty; c) opisywano kto ma być użytkownikiem, a kto beneficjentem produktów.  

3. Oceniano czy proponowane produkty są innowacyjne? W analizie innowacyjności brano w 

pierwszej kolejności pod uwagę Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i 

współpracy ponadnarodowej w ramach POKL (dokument MRR 2012)
3
, zgodnie z którym: 

celem  projektów  innowacyjnych  jest  poszukiwanie  nowych,  lepszych, efektywniejszych  

sposobów  rozwiązywania  problemów  mieszczących  się w obszarach wsparcia 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z tym ujęciem, innowacyjność produktu 

                                                           
3 Tekst pod adresem: http://kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=554:wytyczne-w-

zakresie-wdra%C5%BCania-projekt%C3%B3w-innowacyjnych-i-wsp%C3%B3%C5%82pracy-ponadnarodowej-w-

ramach-programu-operacyjnego-kapita%C5%82-ludzki&Itemid=277&lang=pl (dostępny 27.11.15) 
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powinna przejawiać się w co najmniej jednym z następujących wymiarów: a) uczestnika 

projektu – nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup; b) problemu – rozwiązanie 

problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce 

państwa; c) formy wsparcia – wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu 

dotychczasowych problemów. Ze względu na fakt, że ujęcie powyższe jest dość ogólne 

dodatkowo wykorzystano koncepcje zaproponowaną przez Jean Hartley
4
, która rozróżnia: 

pozytywną zmianę, ulepszenie i innowacyjność, a następnie proponuje cztery rodzaje 

zmiany: a) innowacja i ulepszenie; b) innowacja bez ulepszenia; c) ulepszenie bez innowacji; 

d) ani innowacja, ani ulepszenie. Rozróżnienie to wskazuje między innymi na fakt, że nie 

każda innowacja musi prowadzić do ulepszenia. Analiza miała zweryfikować, czy, biorąc pod 

uwagę dotychczasowe rozwiązania stosowane w obszarze zlecania zadań publicznych 

organizacjom pozarządowym, produkty rzeczywiście są nowatorskie? Dodatkowo 

sprawdzano, czy w zakresie mechanizmów współpracy finansowej, o których mowa w 

projekcie (tzn. regranting, małe granty, inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny, dotacja 

inwestycyjna, pożyczki, poręczenia, gwarancje), produkty wnoszą coś nowego? 

4. Oceniano jakie korzyści produkty projektu mogą przynieść ich użytkownikom i 

beneficjentom? Czy i jakie faktycznie korzyści i komu może przynieść powszechne ich 

stosowanie? 

5. Oceniano jakie warunki muszą być spełnione, żeby te produkty włączyć w działania 

użytkowników w skali powszechnej? Czy wymagają na przykład zmiany prawa, zmiany 

świadomości, dodatkowych środków finansowych lub, zmiany instytucjonalnej, itp.? 

6. Oceniano czy realizatorzy projektów będą w stanie upowszechniać produkty po 

zakończeniu projektu? W ocenia uwzględniano warunki ogólne, o których mowa w 

poprzednim punkcie i możliwości realizatora. 

7. Oceniano, które z proponowanych w projektach narzędzi pomiaru efektywności 

społecznej i ekonomicznej mają szanse na wdrożenie w praktyce działań administracji 

                                                           
4 Hartley, Jean. “Innovation in Governance and Public Services: Past and Present.” Public Money & 

Management 25, no. 1 2005: 27–34.  
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publicznej? Każdy z projektów miał mieć jako samodzielny produkt lub jako część składową 

głównych produktów wypracowane narzędzie oceny efektywności społecznej i 

ekonomicznej. Weryfikowano, które z tych narzędzi mają realne szanse na wdrożenie? 

Kryteria oceny to przede wszystkim użyteczność wypracowanych narzędzi z punktu widzenia 

użytkowników, ale także finansowe, techniczne i organizacyjne możliwości ich zastosowania. 

 

2. Główne wnioski 

Ze względu na ograniczone cele badania i przyjętą metodologię przedstawione wnioski mają 

charakter prowizoryczny i powinny być traktowane wyłącznie jako przesłanki do 

sformułowania pytań badawczych w całościowej ewaluacji projektu. Przedstawione poniżej 

wstępne wnioski nie mogą stanowić podstawy do formułowania ocen ani odnośnie do całego 

projektu „Wspieranie rozwoju narzędzi związanych z kontraktowaniem usług społecznych 

(outsourcing) przez administrację publiczną”, ani poszczególnych analizowanych projektów.  

• Głównymi produktami projektów są podręczniki oraz portale internetowe (5 projektów). 

Przygotowane produkty są bardzo zróżnicowane pod względem jakości merytorycznej 

oraz jakości edycji. W ramach kilku projektów – co najmniej czterech – przygotowano 

produkty niedopracowane merytorycznie, graficznie oraz edycyjnie.  

• W większości projektów przyjęto wąskie ujęcie współpracy międzysektorowej – 

koncentrują się na procesie inicjowania (diagnozy) i instytucjonalizowania współpracy. 

W niewielu przypadkach prezentowane są całościowe modele współpracy 

międzysektorowej zawierające oryginalne propozycje rozwiązań instytucjonalnych. 

Sporadycznie – w 3-4 przypadkach – pojawiają się odniesienia do mechanizmów 

finansowania tj.: regranting, małe granty, inicjatywa lokalna, budżet partycypacyjny, 

dotacja inwestycyjna, pożyczki, poręczenia, gwarancje. 

• Pięć produktów wykazuje znamiona innowacyjności pod jednym z trzech względów – 

uczestników, problemu, formy wsparcia. Są to projekty: (1) "Od partnerstwa do 
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kooperacji", (2) "Kalkulator outsourcingu: generator e-n-GO", (3) "SUWAK – 

innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci", (4) "Regranting 

jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w gminie i powiecie" oraz (5) „PI NAWIKUS – innowacyjna 

metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych”. 

• W siedmiu przypadkach mamy przesłanki do  stwierdzenia, że przygotowane produkty 

przyczynią się do ulepszenia praktyki w danym obszarze. Dotyczy to następujących 

projektów: (1) "PAKT.com.org", (2) "SUWAK – innowacyjna metoda kontraktowania 

usług społecznych na rzecz dzieci", (3) "Od partnerstwa do kooperacji", (4) "Kalkulator 

outsourcingu: generator e-n-GO", (5) "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali 

i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i 

powiecie", (6) „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług 

społecznych”, (7) "PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin". 

• Jedynie dwa projekty mają szanse na przyczynienie się do innowacji, czyli wprowadzenia 

radykalnej zmiany w wybranym obszarze współpracy międzysektorowej. Są to: (1) 

"SUWAK – innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci" oraz 

(2) "Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności realizacji zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i powiecie". 

• Niejednokrotnie wykonawcy przedstawiali jako innowacyjne znane i stosowane 

rozwiązania – na przykład przedstawiane procedury diagnozy w ramach procesu 

inicjowania współpracy nie są zazwyczaj niczym innym niż już wielokrotnie opisywaną 

ewaluacją ex-ante.  

• Większość projektów stosowało strategię one-size-fit-all – niewiele projektów 

koncentruje się na wybranym obszarze lub problemie. W efekcie przygotowane 

produkty – szczególnie dotyczy to projektów, które oferują rozwiązania dla kilku lub 

kilkunastu obszarów polityki społecznej – są ogólne, tak aby pasowały do wszystkich, w 

skutek czego nie pasują do żadnego konkretnego obszaru polityki społecznej.  
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• Projekty praktycznie bez wyjątku koncentrują się na procesie inicjacji i formalnej stronie 

kontraktowania. Brakuje mechanizmów utrwalających proces kontraktowania – 

upodmiotowienia NGO. Brakuje mechanizmów przyczyniających się do trwałości zmiany. 

• Większość projektów charakteryzuje „wskaźnikomania”. W wielu wypadkach 

zaproponowane narzędzia do mierzenia efektywności społecznej i ekonomicznej 

sprowadzają się do rozbudowanej listy wskaźników, których użyteczność jest co 

najmniej niejasna. W wielu wypadkach wdrożenie proponowanych rozwiązań 

przyczyniłoby się do bardzo dużego rozrostu sprawozdawczości i mogło prowadzić do 

zniechęcenia do współpracy.   

• Przygotowane systemy pomiaru efektywności stawiają JST w pozycji nadzorczo-

kontrolnej względem NGO. Niewiele projektów (3-4) oferuje rozwiązania promujące 

partnerskie podejście do NGO. 

• Po zakończeniu projektu w większości przypadków produkty są „porzucane” – zdarza się, 

że produkty są trudno dostępne lub w ogóle ich nie ma, brakuje podstawowych 

informacji o możliwości wdrożenia produktów, kontaktu do wykonawcy, zachęty do 

kontaktu.  

• Jedynie w kilku przypadkach można przyjąć, że produkty są w jakikolwiek sposób 

obecnie wykorzystywane w praktyce. Dotyczy to projektów: (1) "PAKT.com.org", (2) 

"SUWAK – innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na rzecz dzieci", (3) 

"Kalkulator outsourcingu: generator e-n-GO", (4) "Regranting jako sposób zwiększenia 

zakresu, skali i efektywności realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 

w gminie i powiecie" oraz (5) „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu 

kontraktowanych usług społecznych”. 

• Wypracowane rozwiązania w większości wypadków w ogóle nie uwzględniają 

ostatecznego odbiorcy – wspólnoty lokalnej. Skoncentrowanie się na procesie 

inicjowania kontraktowania i formalnym nawiązywaniu współpracy powoduje, że nie 

uwzględnia się faktu, że usługi to również dobra publiczne generujący wspólne wartości. 
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3. Podsumowanie oceny analizowanych projektów innowacyjnych 

Nazwa projektu „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj. 

podlaskiego"  

Realizator projektu Stowarzyszenie „Europartner” Akademicki Klub Integracji Europejskiej 

Partnerzy Gmina Ciechanowiec, Fundacja Biznes i Prawo Krzysztof Mnich 

Zasięg terytorialny 

projektu 

woj. podlaskie 

Produkty projektu � Wytyczne w zakresie procedur narzędzi badających jakość usług 

społecznych. 

� Wytyczne w zakresie procedur i narzędzi badających efektywność 

społeczną i finansową usług społecznych. 

� Model zmiany formy realizacji usług społecznych na kontraktowanie. 

Ogólna ocena eksperta � Przygotowane produkty nie są innowacyjne, zarówno pod względem 

treści, jak i formy stosowane są już podobne rozwiązania.  

� Użyteczność przyjętych rozwiązań i możliwość ich wdrożenia jest 

wątpliwa. Produkty nie został w praktyce przetestowane. 

� Projekt ma swoją stronę internetową, na której są dostępne produkty. 

Z dostępnych informacji nie wynika, aby realizatorzy podejmowali 

obecnie działania upowszechniające. 

� Nie zaleca się włączania produktów w działania użytkowników w skali 

powszechnej. Całość procedury jest długa i skomplikowana, a korzyści z 

jej wdrożenia są nieokreślone. 

� Przygotowane narzędzia pomiaru efektywności społecznej i 

ekonomicznej mają małe szansy na wdrożenie w praktyce działań 

administracji publicznej. 

 



 

8 

 

Nazwa projektu “Kalkulator outsourcingu: generator e-n-GO” 

Realizator projektu Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER 

Partnerzy Miasto Ustroń 

Zasięg terytorialny 

projektu 

Polska 

Produkty projektu Portal: „Generator e-n-GO” (engo.org.pl) umożliwiający przeprowadzenie 

procesu kontraktowania (od konkursu do sprawozdania końcowego) w 

wersji elektronicznej. Dokumenty: „Model zmiany formy realizacji usług 

publicznych na kontraktowanie z możliwością oszacowania korzyści 

ekonomicznych i społecznych”, instrukcje użytkowania aplikacji, 

opracowanie „Wskaźniki oceny efektywności ekonomicznej 

kontraktowania zadań publicznych”, opis techniczny aplikacji „Generatora 

e-n-GO”. 

Ogólna ocena eksperta � Generalnie produkt, czyli portal „Generator e-n-GO” nie jest 

innowacyjny, choć zawiera innowacyjne rozwiązania, na przykład 

kalkulator korzyści ekonomiczno-społecznych dotyczących 

kontraktowania usług.  

� Projekt ma stronę internetową, na której są dostępne produkty i 

portal. Na stronie znajduje się informacja o  gotowości wsparcia JST 

zainteresowanego wdrożeniem produktu. 

� Portal jest prosty w obsłudze, jego wykorzystanie może usprawnić 

proces kontraktowania i przynieść samorządom oszczędności. Działanie 

portalu pozwala na systematyczne gromadzenie informacji na temat 

zrealizowanych rocznych programów oraz optymalizację na tej 

podstawie przygotowywania kolejnych.  

� Portal może przynieść korzyści szczególnie małym i średnim JST, w 

których ilość konkursów jest niewielka i dotyczą one względnie 

prostych usług. W dużych JST lub do obsługi złożonych form współpracy 

portal wymagałby daleko idących modyfikacji.  

 

Nazwa projektu 

„PI Kontrakt na jakość – Innowacyjne rozwiązania w Gminie Sopot na 

rzecz kontraktowania usług społecznych” 
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Realizator projektu Fundacja „Niesiemy Pomoc” 

Partnerzy Gmina Sopot, Firma Doradcza SPECTRUM Agnieszka Małecka-Jagła 

Zasięg terytorialny 

projektu 

Miasto Sopot 

Produkty projektu � Dokument opisujący proces wdrażania usług społecznych (ogólnie 

rozumianych, bez odniesień do konkretnego obszaru) do lokalnego 

systemu pomocy. 

� Wprowadzenie do ewaluacji usług. 

� Plan szkoleń 

� „Wieloletni Program Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami 

pozarządowymi” (gotowy do uchwalenia dokument). 

Ogólna ocena eksperta � Produkty nie są innowacyjne, za innowacyjne w zakresie problemu 

można jedynie uznać przygotowanie narzędzi dedykowanych usługom 

opiekuńczym. 

� Użyteczność produktów, które odnoszą się ogólnie do usług 

społecznych, należy uznać za niewielką. Natomiast narzędzia 

przygotowane do oceny efektywności i skuteczności usług 

opiekuńczych mogą być użyteczne dla pracowników samorządów i 

organizacji pozarządowych. 

� Projekt nie ma oddzielnej strony internetowej – informacje i produkty 

są na podstronie wykonawcy. Z dostępnych informacji nie wynika, aby 

produkty projektu były upowszechniane. 

� Nie zaleca się włączania produktów w działania użytkowników w skali 

powszechnej. Przygotowane produkty są niespójne – na różnym 

poziomie ogólności, a relacja pomiędzy poszczególnymi narzędziami 

niejasna. Nie wiadomo, w jaki sposób tworzyć mają model – 

przypominają raczej zbiór narzędzi, z których można dowolnie 

korzystać: mogą służyć innym NGO oraz JST jako źródło inspiracji, 

pomysłów do opracowania własnych narzędzi oceny świadczonych 

usług opiekuńczych. 
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Nazwa projektu „Od partnerstwa do kooperacji” 

Realizator projektu Centrum Inicjatyw Obywatelskich 

Partnerzy Miasto Słupsk, Uniwersytet Warszawski 

Zasięg terytorialny 

projektu 

Polska 

Produkty projektu � Poradnik zawierający opis modelu kontraktowania usług w czterech 

formach: bonu na aktywność (regrantingu), zlecania usług, zlecania 

instytucji, kooperacyjnego rozwiązywania problemów. 

� Portal internetowy umożliwiający przeprowadzenie całego procesu w 

formie elektronicznej. (www.zlecaniezadan.pl) 

� Program szkolenia dla JST, NGO. 

Ogólna ocena eksperta � Projekt jest przede wszystkim innowacyjny w zakresie formy wsparcia – 

oferuje bardzo dobrze przygotowany portal przeprowadzający 

użytkownika płynnie przez cały proces inicjacji współpracy i jej 

instytucjonalizacji. 

� Innowacja w zakresie problemu – współpracy międzysektorowej – jest 

ograniczona. Projekt promuje cztery formy współpracy. Przyjęte 

rozróżnienie jest jednak dość niejasne i nie wyczerpuje wszystkich 

możliwych form współpracy. 

� Projekt ma stronę internetową, na której są dostępne produkty i 

portal. Z dostępnych informacji nie wynika, aby realizator 

upowszechniał produkty projektu. 

� Wdrażanie modelu może wiązać się z dużymi nakładami finansowymi 

� Narzędzia pomiaru efektywności społecznej i ekonomicznej 

przygotowane w ramach projektu są względnie prostymi narzędziami i 

mogą być użyteczne dla samorządów. 
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Nazwa projektu „SUWAK – innowacyjna metoda kontraktowania usług społecznych na 

rzecz dzieci” 

Realizator projektu Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA  

Partnerzy Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Gmina Zaleszany 

Zasięg terytorialny 

projektu 

woj. podkarpackie 

Produkty projektu Modelowe standardy diagnozowania, kontraktowania i prowadzenia 

placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (PWD).  

Ogólna ocena eksperta � Wypracowane standardy, dotyczące wyłącznie PWD, są innowacyjne – 

jest to jedyne, całościowe opracowanie tego aspektu polityki 

społecznej. 

� W zakresie form mechanizmów współpracy finansowej innowacyjność 

projektu jest ograniczona. Natomiast na podkreślenie zasługuje fakt, że 

proces kontraktowania jest ujęty w sposób kompleksowy – nie 

koncentruje się jedynie na przekazywaniu środków i związanych z tym 

procedur prawnych.  

� Projekt nie ma oddzielnej strony internetowej – informacje i produkty 

są na podstronie wykonawcy. Na stronie znajduje się informacja o  

gotowości wsparcia JST zainteresowanego wdrożeniem produktu. Z 

dostępnych informacji nie wynika, aby realizatorzy podejmowali inne 

działania upowszechniające. 

� Dla użytkowników (JST i NGO) korzystne jest uporządkowanie i 

zgromadzenie w jednym miejscu całej wiedzy niezbędnej do 

całościowego kontraktowania PWD. 

� Przygotowana matryca zawiera system wskaźników mierzących 

efektywność społeczną i ekonomiczną kontraktowanych usług i stanowi 

syntetyczne narzędzie do całościowej ewaluacji. 
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Nazwa projektu „PI Nowoczesne zarządzanie outsourcingiem usług społecznych” 

Realizator projektu Fundacja Inicjatyw Menedżerskich 

Partnerzy Starostwo Powiatowe w Leżajsku 

Zasięg terytorialny 

projektu 

Województwa podkarpackie i lubelskie 

Produkty projektu � Podręcznik opisujący szczegółowo proces kontraktowania usług 

społecznych. 

� Portal www.pkus.org.pl  

Ogólna ocena eksperta � Ocena innowacyjności produktu jest niemożliwa ze względu na niską 

funkcjonalność portalu oraz brak integracji portalu z podręcznikiem.  

� Projekt nie ma oddzielnej strony internetowej – informacje i produkty 

są na podstronie wykonawcy. Częścią projektu jest portal. Z dostępnych 

informacji nie wynika, aby realizator upowszechniał produkty projektu. 

� Jako całość projekt nie przyniesie żadnych korzyści ze względu na jego 

niekompletność. Nie zaleca się jego upowszechniania. 

 

Nazwa projektu „PAKT.com.org” 

Realizator projektu Fundacja na rzecz Collegium Polonicum 

Partnerzy Gmina Krosno Odrzańskie 

Zasięg terytorialny 

projektu 

Gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie 

Produkty projektu � zestaw narzędzi diagnostycznych badających stan współpracy 

samorządu z organizacjami oraz potencjału i sytuacji środowiska 

organizacji pozarządowych w gminie 

� program szkoleniowy dla przedstawicieli JST i NGO wraz z metodologią 

prowadzonych zajęć. 

� procedura tworzenia wieloletniego programu współpracy przez 

powołany w tym celu Zespół Partycypacyjny 

� instruktaż przeprowadzania konsultacji społecznych w formie debat 



 

13 

oksfordzkich 

� narzędzie badające efektywność społeczną i ekonomiczną. 

Ogólna ocena eksperta � Proponowane produkty nie są innowacyjne – ani w zakresie 

proponowanych formy wsparcia (narzędzi), ani w zakresie problemu 

(opracowanych procedur kontraktowania) – autorzy wykorzystują 

znane i sprawdzone rozwiązania. 

� Proponowane produkty mogą przyczynić się do pozytywnej zmiany i 

ulepszenia istniejących rozwiązań w zakresie wdrażania wieloletnich 

programów współpracy, diagnozy oraz transparentności współpracy 

międzysektorowej. Produkty mogą być szczególnie użyteczne w małych 

i średnich gminach, w których skala prowadzonych działań nie jest 

duża.  

� Projekt ma swoją stronę internetową, na której są dostępne produkty. Z 

dostępnych informacji nie wynika, aby realizatorzy podejmowali 

obecnie działania upowszechniające. 

� Zaproponowane rozwiązania są standardowe i sprawdzone: 

koncentrują się na inicjacji oraz instytucjonalizacji wieloletniej 

współpracy międzysektorowej. Nie ma też wątpliwości, że ich 

wdrożenie przyniosłoby korzyść JST i NGO, a w dalszej perspektywie 

przyczyniły do wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. 

Szczególnie, że cała koncepcja PAKT-u została dobrze przemyślana, 

atrakcyjnie opracowana, a poszczególne narzędzia przygotowane 

starannie. 
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Nazwa projektu „Samorząd – NGO’s, dobre praktyki w zakresie przekazywania zadań 

publicznych” 

Realizator projektu Gmina Miasto Częstochowa 

Partnerzy Fundacja „Widzialni” 

Zasięg terytorialny 

projektu 

Częstochowa 

Produkty projektu Podręcznik „Skuteczna pomoc społeczna” zawierający m.in. słownik pojęć, 

opis działań diagnostyczno-badawczych oraz standard jakości 

przekazywania zadań publicznych w zakresie bezdomności. Brakuje 

przewidzianego w strategii produktu  „portal internetowy zawierający 

materiały badawcze, opis projektu, jego przebiegu oraz elektroniczna 

wersja podręcznika”. 

Ogólna ocena eksperta � Pełna ocena produktów jest niemożliwa ze względu na brak istotnego 

elementu – portalu i narzędzi do liczenia wskaźników. 

� Na podstawie dostępnych produktów nie da się ocenić, czy 

wprowadzenie produktów przyniesie jakiekolwiek korzyści. 

Opracowany standard jest ogólnikowy. Nie wiadomo czemu i komu 

mają służyć informacje zbierane za pomocą opracowanych wskaźników. 

� Projekt nie ma strony internetowej – informacje są na podstronie 

wykonawcy. W ramach projektu miał powstać portal (www.jst-

ngo.org). Portal obecnie (listopad 2015) nie działa. Z dostępnych 

informacji wynika, że realizatorzy nie prowadzą działań 

upowszechniających produkty projektu.  

� Włączenie produktu w działania użytkowników w dostępnej wersji jest 

niemożliwe. 

 



 

15 

 

Nazwa projektu „Regranting jako sposób zwiększenia zakresu, skali i efektywności 

realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w gminie i 

powiecie” 

Realizator projektu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

Partnerzy Starostwo Powiatowe w Nidzicy, Gmina Miasto Biłgoraj, Nidzicka Fundacja 

Rozwoju Nida, Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego 

Zasięg terytorialny 

projektu 

Polska 

Produkty projektu Podręcznik regrantingu opisujący jak wdrażać mechanizm regrantingu w 

samorządach gminnych i powiatowych składający się z dwóch części: 

� „Część pierwsza: Model regrantingu wraz z instrukcją stosowania” 

� „Część druga: Użyteczne wzory i przykłady dokumentów” 

Dodatkowo przygotowano dwa filmy instruktażowo-promocyjne 

zamieszczone na portalu Youtube. 

Ogólna ocena eksperta � Wypracowany model jest innowacyjny ze względu na fakt, że jest to 

jedyne, całościowe i wyczerpujące opracowanie tego mechanizmu 

finansowania współpracy międzysektorowej. 

� Oba podręczniki obejmują wszystkie istotne działania związane z 

regrantingiem, począwszy od planowania zadań publicznych, przez 

przeprowadzenie konkursów, po ocenę skuteczności i efektywności ich 

realizacji. Dodatkowo przedstawiono doświadczenia z zastosowania 

regrantingu zebrane w trakcie testowania oraz bogaty komplet 

dokumentów, który JST mogą wykorzystać stosując ten instrument. 

� Projekt ma swoją stronę internetową, na której są dostępne produkty. 

Na stronie znajduje się informacja o  gotowości wsparcia JST 

zainteresowanego wdrożeniem produktu. 

� Zgromadzenie w jednym miejscu całej wiedzy niezbędnej do wdrożenia 

tego mechanizmu finansowego. Odbiorca otrzymuje materiał opisujący 

krok po kroku, co należy zrobić i na co zwrócić uwagę, wdrażając 

regranting. Użytkownicy otrzymują ponadto kompletny zestaw 

dokumentów, które po niewielkiej modyfikacji można zastosować. 
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Nazwa projektu „PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych 

usług społecznych” 

Realizator projektu Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 

Partnerzy Gmina Miejska Kraków 

Zasięg terytorialny 

projektu 

Kraków 

Produkty projektu � Portal internetowy służący do kontraktowania i monitorowania usług 

społecznych, https://gwa.nawikus.krakow.pl//  

� Pakiet edukacyjny dot. stosowania metody monitorowania 

kontraktowanych usług społecznych oraz korzystania z systemu 

informatycznego. 

Ogólna ocena eksperta � Produkt jest innowacyjny pod względem uczestników projektu – 

przygotowany system ma charakter uniwersalny, to znaczy, po 

odpowiednim dostosowaniu może zostać wykorzystany do 

kontraktowania i monitorowania usług społecznych z różnych 

obszarów. Jednak standardy i system wskaźników został przygotowany 

w celu wsparcia kontraktowania usług skierowanych do osób starszych.  

� Projekt jest mało innowacyjny pod względem formy wsparcia – system 

informatyczny opracowany w ramach projektu umożliwia 

przeprowadzenie procesu kontraktowania oraz monitorowania usług w 

internecie.  

� Projekt nie jest innowacyjny w zakresie problemu – nie promuje 

nowych rozwiązań w zakresie usług skierowanych do osób starszych. 

Proces kontraktowania w oparciu o procedurę konkursową oraz 

monitorowania usług społecznych został już wielokrotnie opisany.  

� Całość projektu pozwala na ulepszenie istniejących procedur 

kontraktowania i monitorowania, lecz nie ma on charakteru 

innowacyjnego.  

� Projekt nie ma oddzielnej strony internetowej – informacje i produkty 

są na podstronie wykonawcy. Na stronie, w oddzielnym pliku, znajduje 

się informacja o  gotowości wsparcia JST zainteresowanego 

wdrożeniem produktu. 
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Nazwa projektu „PI STAR model kontraktowania usług społecznych na poziomie gmin” 

Realizator projektu Stowarzyszenie Instytut Zachodni 

Partnerzy Instytut HR Ewa Gordziej – Niewczyk, Samorząd województwa 

wielkopolskiego 

Zasięg terytorialny 

projektu 

Woj. wielkopolskie 

Produkty projektu W ramach projektu przygotowano 23 produkty. W tym 16 szczegółowych 

opracowań dotyczących różnych elementów procesu przygotowania oraz 

wdrażania kontraktowania w postaci plików pdf, 5 formularzy Excela 

zawierających narzędzia do oceny efektywności ekonomicznej i społecznej, 

jeden film instruktażowy dostępny na portalu Youtube oraz portal 

internetowy, którym jest strona projektu. 

Ogólna ocena eksperta � Opracowane narzędzia koncentrują się na procesie przygotowania 

umowy współpracy międzysektorowej oraz wieloletnich programów 

współpracy między sektorowej, dodatkowo wskazują na użyteczność 

opracowania standardów i prowadzenie monitoringu i ewaluacji. 

� Oferowane rozwiązania są dostępne w wielu innych materiałach i 

przewaga omawianego produktu polega na zebraniu ich w jednym 

miejscu.  

� Projekt nie ma oddzielnej strony internetowej – informacje są na 

podstronie wykonawcy. Z dostępnych informacji nie wynika, aby 

realizatorzy podejmowali obecnie działania upowszechniające.  

� Nic nie wskazuje na to, aby produkty były wykorzystywane w 

jakimkolwiek JST. Nie oznacza to, że produkty nie mogą przynieść 

korzyści JST. Poszczególne produkty mogą być stosowane niezależnie, 

w zależności od potrzeb i możliwości JST. 

� Wykorzystanie narzędzi nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych 

obciążeń finansowych, problemów technicznych czy też 

organizacyjnych.  
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Nazwa projektu „Razem w kierunku profesjonalizacji działań” 

Realizator projektu Związkiem Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”,  

Partnerzy Gmina Olsztyn 

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka 

Zasięg terytorialny 

projektu 

powiat elbląski i olsztyński 

Produkty projektu • Przewodnik: „Efektywne zlecanie zadań publicznych. Przewodnik 

realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych przez 

jednostki samorządu terytorialnego”. 

• Podręczniki kontraktacji usług społecznych dla: gmin wiejskich, 

miejsko-wiejskich i miejskich, miast na prawach powiatu, powiatów. 

Trzy podręczniki są praktycznie identyczne – jest to jeden produkt. 

Ogólna ocena eksperta � Przygotowany materiał nie jest innowacyjny pod względem 

uczestników, problemu i formy wsparcia. Wypracowany model 

odpowiada wyznaczonym przez prawo oraz wielokrotnie opisywanemu 

procesowi kontraktowania. Przygotowany przewodnik poprawnie 

opisuje cały proces, jednak nie oferuje żadnych nowych ani 

oryginalnych rozwiązań. 

� Przygotowane produkty nie stanowią zbioru gotowych do wdrożenia 

rozwiązań, lecz wskazówki do efektywnej kontraktacji usług 

społecznych na różnych poziomach samorządu terytorialnego. 

� Należy jednak przyjąć, że wielu działań założonych w modelu, 

szczególnie badawczych i analitycznych, urzędnicy nie przeprowadzą 

samodzielnie - bez wsparcia eksperta. 

� Projekt ma swoją stronę internetową, na której są dostępne produkty. 

Z dostępnych informacji nie wynika, aby realizatorzy podejmowali 

obecnie działania upowszechniające. 

 


