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Wytyczne ROPS
• „Zasady udzielania wsparcia przez OWES-y” - załącznik do
Regulaminu konkursu (połowa 2018 r.)

• Punkt 1.4 Usługi reintegracyjne świadczone przez OWES:
OWES świadczy usługi reintegracyjne w odniesieniu przede wszystkim do trzech grup:
a)
b)
c)

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które mają zostać zatrudnione w ramach powstającego PS;
pracowników istniejących przedsiębiorstw społecznych;
uczestników/pracowników podmiotów reintegracyjnych oraz innych instytucji i placówek integracji
społecznej (placówki opiekuńczo-wychowawcze, ośrodki socjoterapii, zakłady poprawcze, system pieczy
zastępczej);

•

Na potrzeby realizacji wsparcia reintegracyjnego OWES zatrudnia min. specjalistę ds.
reintegracji – pracownika socjalnego lub osobę posiadającą min. 2 letnie doświadczenie
zawodowe w prowadzeniu procesu reintegracji społecznej w instytucjach pomocy i integracji
społecznej. Specjalista ds. reintegracji uczestniczy w pracach sieci OWES koordynowanej
przez ROPS.
Grupa robocza ds. reintegracji

•

Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają zostać
zatrudnione w ramach powstającego PS
• Obowiązkowo: diagnoza problemów społecznych z wykorzystaniem
wspólnej dla wszystkich OWES metodologii bazującej na narzędziu do
pomiary efektów reintegracyjnych opracowanego na zlecenie ROPS;
• Indywidualny plan działania dla danej osoby (instrumenty OWES lub
zlecenie usług)
• IPD jest przedstawiany liderowi PS wraz z propozycją działań w okresie
inkubacji oraz w okresie 12 m-cy od dotacji/zatrudnienia
• Propozycja wsparcia dla lidera PS w zakresie pracy z osobami do
zatrudnienia i zatrudnionymi
• Podjęcie tych działań może być warunkiem udzielenia/rozliczenia wsparcia
finansowego
• Narzędzia to m.in.: staże, trener pracy, skierowanie np. do CIS
(zewnętrzne)

Pracownicy PS
• Indywidualna diagnoza pracowników pod kątem problemów społecznych,
• Opracowanie indywidualnych planów działań
• Świadczenie usług z zakresu reintegracji społecznej w formie
indywidualnej (np. usługi asystenckie lub usługi trenera pracy) lub
grupowej.
• W ramach działań do podjęcia OWES przedstawia również propozycję
wsparcia dla lidera PS w zakresie pracy z osobami zatrudnionymi w PS (np.
w zakresie mentoringu prowadzonego przez osobę zarządzającą PS z
analogicznymi problemami).
• Wsparcie jest świadczone zgodnie ze standardami wypracowanymi przez
sieć OWES koordynowaną przez ROPS.

Uczestnicy/pracownicy podmiotów reintegracyjnych
• OWES zapewnia wsparcie uzupełniające wsparcie oferowane przez
instytucje i placówki integracji społecznej.
• OWES w ciągu pierwszego kwartału od rozpoczęcia realizacji projektu
rozeznaje placówki i instytucje integracji społecznej na terenie subregionu
i dokonuje diagnozy dot. ich potrzeb w zakresie skutecznej reintegracji
społecznej i zawodowej ich uczestników.
• OWES tworzy zindywidualizowaną ofertę wsparcia dla poszczególnych
placówek/instytucji/typów placówek i przedstawią ją zainteresowanym
podmiotom.
• Diagnozy potrzeb uczestników instytucji i planowane ścieżki wsparcia są
przekazywane ROPS i sieci OWES. Działania wspierające uczestników
placówek/instytucji prowadzone są zgodnie z wypracowanymi
standardami w sieci OWES oraz są komplementarne do działań
realizowanych na rzecz podmiotów/instytucji integracji społecznej
realizowanych przez OWES i ROPS.

Reintegracja – OWES Barka
•
•

Specjalista ds. reintegracji – ¾ etatu – koordynacja działań reintegracyjnych
Wsparcie dla osób, które mają zostać zatrudnione w PS i pracowników PS:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Pogłębiona diagnoza
Indywidualna praca z osobami, które zostaną zatrudnione w PS/pracownikami PS
Kierowanie osób do CIS (12 miesięczny program)
3-miesięczne staże w PS
Wolontariat w organizacjach/instytucjach
Trener pracy
Indywidualne sesje psychologiczne
Doradztwo specjalistyczne w zakresie zadłużeń
Kursy zawodowe
Warsztaty aktywizacji zawodowej
Grupy wsparcia i samokształceniowe
Wyjazdy edukacyjno-integracyjne (3-dniowe)

Wsparcie dla podmiotów reintegracyjnych – doradcy kluczowi
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