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I. WPROWADZENIE 

Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Program 

pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” został przyjęty w grudniu 2018 r. Podstawa prawną 

programu jest art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1508).  

Założenia programu ukierunkowane są na problemy jednostek lub grup osób, w tym rodzin, wykluczonych 

społecznie, co pozwala na promowanie włączenia społecznego, walki z ubóstwem oraz dyskryminacją, 

zarówno społeczną, jak i zawodową. Program stworzył możliwości spotęgowania efektów świadczenia 

usług reintegracji społecznej i zawodowej w zakresie zwalczania wykluczenia i aktywizacji. Program  

ma charakter uzupełniający wobec ustawowych obowiązków samorządów gmin w zakresie przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, a także charakter wspomagający działalność uprawnionych podmiotów 

funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej. Równie istotny jest fakt, że program stanowi także instrument motywujący do wdrażania 

nowych metod pracy z osobami wykluczonymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych 

osób.  

W 2019 r. program był wdrażany w formie czterech konkursów, w ramach których dofinansowano  

45 projektów na łączną kwotę 3 021 135,60 zł. 

 

II. CELE PROGRAMU 

Głównym celem Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym 

społecznie i zawodowo” była identyfikacja potrzeb, inicjowanie oraz wzmocnienie uczestnictwa w życiu 

społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie poprzez utworzenie nowego, poszerzonego 

profilu usług reintegracyjnych, wzbogaconego o problematykę podnoszenia wartości społecznych 

i kwalifikacji zawodowych, realizowanego przez podmioty zatrudnienia socjalnego. 

W ramach celu głównego wyznaczono następujące cele szczegółowe: 

1. Poprawa sytuacji osób i rodzin wykluczonych społecznie poprzez promowanie  

i rozwijanie różnorodnych form współdziałania instytucji i organizacji z różnych sektorów  

na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, w tym zatrudnienia socjalnego, 

z wykorzystaniem idei partnerstwa. 

2. Tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz organizowania na obszarze gmin przedsięwzięć 

wykorzystujących aktywne formy pomocy. 

3. Wspieranie oraz integrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, z lokalnym środowiskiem poprzez: 

- działania edukacyjno-integracyjne w zakresie nabywania umiejętności społecznych mających  

na celu naukę w zakresie m.in. reakcji na swoje emocje, komunikacji z innymi ludźmi czy 

współpracy w grupie; 
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- zaproponowanie różnych form spędzania czasu wolnego jako działania o charakterze 

profilaktycznym. 

4. Promowanie dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej 

realizowanych w ramach działalności instytucji zatrudnienia socjalnego, tak jak Centra i Kluby 

Integracji Społecznej. 

 

III. WDRA ŻANIE PROGRAMU 

Realizacja celów wskazanych w programie odbywała się poprzez organizację otwartych konkursów ofert: 

1) „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019. 

2) „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach 

indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” – 

edycja 2019. 

3) „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – edycja 

2019. 

4) „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych  

w centrach i klubach integracji społecznej” – edycja 2019. 

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. l pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r, poz. 1507 z późn. zm.), ogłaszał otwarty konkurs ofert i zapraszał 

podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacje 

pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej 

ustawy i samorządy gmin - instytucje tworzące kluby integracji społecznej, o których mowa w art. 18 ust.  

1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176.), do składania 

wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu określonego dla każdego z ww. konkursów. 

 

Z początkowej alokacji w wysokości 3 341 000,00 zł ostatecznie rozdysponowano 3 021 135,60 zł. Z uwagi 

na nierozdysponowanie wszystkich środków w I edycji konkursów, zorganizowano po jednej edycji 

uzupełniającej dla konkursów 3) oraz 4) oraz po trzy edycje uzupełniające dla konkursów 1) i 2). 



 

Grafika 1. Harmonogram wdrażania programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” – 

edycja 2019 r. 

 



W sumie we wszystkich konkursach dofinansowano 45 ofert, w których wsparciem objęto  

1642 uczestników. 

 

Tabelaryczne oraz liczbowe podsumowanie wdrażania programu w 2019 r. znajduje się poniżej. 

Szczegółowe omówienie każdego z ww. konkursów przedstawiono w kolejnych częściach sprawozdania. 

 

Tabela 1. Podsumowanie wdrażania programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom 
wykluczonym społecznie i zawodowo” w 2019 r. 
 

NABÓR KONKURS 
LICZBA 

DOFINANSOWANYCH 
OFERT 

WARTO ŚĆ 
DOFINANSOWANIA 

LICZBA 
UCZESTNIKÓW  

I nabór         

  1 9 506 519,54 zł 103 

  2 5 489 918,00 zł 57 

  3 9 401 793,00 zł 331 

  4 0     

Suma   23 1 398 230,54 zł 491 
I nabór 

uzupełniający         

  1 5 227 694,00 zł 72 

  2 5 492 246,00 zł 103 

  3 5 176 162,80 zł 419 

  4 1 215 200,00 zł 450 

Suma   16 1 111 302,80 zł 1044 
II nabór 

uzupełniający         

  1 1 59 098,16 zł 27 

  2 2 173 200,00 zł 26 

Suma   3 232 298,16 zł 53 
III nabór 

uzupełniający         

  1 1 79 304,10 zł 30 

  2 2 200 000,00 zł 24 

Suma   3 279 304,10 zł 54 

SUMA CAŁOŚĆ   45 3 021 135,60 zł 1642 
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III.1. Konkurs 1. „Nowy profil usług w Klubie Integ racji Społecznej” 

Celem głównym konkursu pn. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” była identyfikacja 

potrzeb, inicjowanie oraz wzmocnienie uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób 

wykluczonych społecznie poprzez utworzenie nowego, poszerzonego o dziedzinę edukacji, kultury, 

profilaktyki zdrowotnej, rekreacji i sportu profilu usług reintegracyjnych, podnoszącego umiejętności 

społeczne i kwalifikacje zawodowe realizowanego przez kluby integracji społecznej. 

W ramach celu głównego wyznaczono następujące cele szczegółowe: 

• objęcie osób uczestniczących w zajęciach klubu integracji społecznej i członków ich rodzin 

zintegrowanymi lokalnymi działaniami pozwalającymi skorzystać z różnorodnego pakietu usług 

aktywizujących w ramach reintegracji społecznej dla uzyskania wzmocnienia ich indywidualnych 

kompetencji i umiejętności społecznych; 

• umożliwienie osobom i ich członkom rodzin, będącym w trudnej sytuacji życiowej korzystania  

ze wspólnych dóbr, lokalnych usług społecznych oraz zasobów instytucjonalnych dostępnych 

w środowisku lokalnym. 

 

Na realizację konkursu pn. ,Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” w 2019 r. Minister Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej początkowo przeznaczył kwotę 1 200 000,00 złotych. Z uwagi  

na niewyczerpanie alokacji w I edycji, ogłoszono dodatkowo trzy edycje uzupełniające. W I edycji 

dofinansowano 9 projektów na łączną kwotę 506 519,54 zł, w pierwszym konkursie uzupełniającym 

z kolei dotację otrzymało 5 projektów na łączną kwotę 227 694,00 zł. Efektem drugiego naboru 

uzupełniającego w ww. konkursie była natomiast 1 dofinansowana oferta na kwotę 59 098,16 zł. Ostatni, 

trzeci konkurs uzupełniający pozwolił dofinansować jedną ofertę na kwotę 79 304,10 zł.  

W sumie w Konkursie dofinansowano 16 ofert na łączną kwotę 872 615,80 zł. W ramach zrealizowanych 

zadań publicznych wsparciem objęto 232 uczestników. 

 

Tabela 2. Podsumowanie Konkursu 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” 
 

 

 

  

Nabór 
Liczba 

dofinansowancyh 
ofert

Wartość 
dofinansowanych 

ofert

Liczba 
uczestników

I 9          506 519,54 zł 103
I uzupełniający 5          227 694,00 zł 72
II  uzupełniający 1            59 098,16 zł 27
III uzupełniający 1            79 304,10 zł 30

SUMA 16       872 615,80 zł 232

Konkurs 1. Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej
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Tabela 3. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Nowy profil usług w Klubie 
Integracji Społecznej” – edycja 2019, opublikowana w ogłoszeniu wyników z dnia 31.01.2019 r. 
 

L.p
. 

Numer 
oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Siedziba podmiotu 
(miejscowość )oraz 

województwo 

Uśredni
ona 

liczba 
punktów  

 
Proponowa
na kwota 
dotacji   

1 15 

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Aktywności 

Społecznej Stella 

"Nowy profil usług w 
Klubie Integracji 

Społecznej" - edycja 2019 r. 
Chełm, Lubelskie 37 

                        
60 000,00 zł  

2 13 Miasto Ostrołęka 
"Nowy profil usług w 

Klubie Integracji 
Społecznej" - edycja 2019 r. 

Ostrołęka, 
mazowieckie 

34 
                        

47 990,00 zł  

3 6 
Stowarzyszenie 
Nowa Szansa w 

Zamościu ( SNSwZ) 

"Nowy profil usług w 
Klubie Integracji 

Społecznej" - edycja 2019 r. 
Zamość, lubelskie 33,5 

                        
60 000,00 zł  

4 42 Gmina Kurzętnik 
"Nowy profil usług w 

Klubie Integracji 
Społecznej" - edycja 2019 r. 

Kurzętnik, 
warmińsko-mazurskie 

31 
                        

59 989,54 zł  

5 46 Gmina Klucze 
"Nowy profil usług w 

Klubie Integracji 
Społecznej" - edycja 2019 r. 

Klucze, małopolskie 31 
                        

48 620,00 zł  

6 43 Gmina Andrychów 
"Nowy profil usług w 

Klubie Integracji 
Społecznej" - edycja 2019 r. 

Andrychów, 
małopolskie 

26 
                        

51 920,00 zł  

7 37 Gmina Kęty 
"Nowy profil usług w 

Klubie Integracji 
Społecznej" - edycja 2019 r. 

Kęty, małopolskie 21,5 
                        

58 000,00 zł  

8 45 
Stowarzyszenie 

Dobry Dom 

"Nowy profil usług w 
Klubie Integracji 

Społecznej" - edycja 2019 r. 

Nowa Sarzyna, 
podkarpackie 

20 
                        

60 000,00 zł  

9 8 Fundacja Sustinae 
"Nowy profil usług w 

Klubie Integracji 
Społecznej" - edycja 2019 r. 

Kraków, małopolskie 18 
                        

60 000,00 zł  

RAZEM 506 519,54 
zł  
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Tabela 4. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Nowy profil usług w Klubie 
Integracji Społecznej” – edycja 2019, konkurs uzupełniający, opublikowana w ogłoszeniu wyników z dnia  
29.04.2019 r. 
 

Lp. Numer 
oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Siedziba 
podmiotu 

(miejscowość) 
oraz 

województwo 

 Łączna 
liczba 

punktów   

 
Proponowa
na kwota 
dotacji   

1 16 Miasto Toruń 
Nowy profil usług w Klubie 

Integracji Społecznej - edycja 
2019 r. konkurs uzupełniający 

Toruń, 
kujawsko-
pomorskie 

48,5 
                                 

47 000,00 zł  

2 14 
Gmina Tomaszów 

Lubelski 

Nowy profil usług w Klubie 
Integracji Społecznej - edycja 
2019 r. konkurs uzupełniający 

Tomaszów 
Lubelski, 
lubelskie 

47 
                                 

50 000,00 zł  

3 30 

Gmina Głogów 
Małopolski/Miejsko-

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

Od wykluczenia do aktywizacji. 
Program Pomocy osobom 
wykluczonym społecznie i 

zawodowo p.n. Nowy profil 
usług w Klubie Integracji 

Społecznej" - edycja 2019 r.  

Głogów 
Małopolski, 

podkarpackie 
46,5 

                                 
57 000,00 zł  

4 66 Gmina Śrem 
Nowy profil usług w Klubie 

Integracji Społecznej - edycja 
2019 r. konkurs uzupełniający 

Śrem, 
wielkopolskie 

45,5 
                                 

56 094,00 zł  

5 15 Gmina Trzebinia 
Nowy profil usług w Klubie 

Integracji Społecznej - edycja 
2019 r. konkurs uzupełniający 

Trzebinia, 
małopolskie 

38 
                                 

17 600,00 zł  

RAZEM 227 694,00 
zł  

 
  
 
Tabela 5. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Nowy profil usług w Klubie 
Integracji Społecznej” – edycja 2019, konkurs uzupełniający II, opublikowana w ogłoszeniu wyników 
z dnia 17.07.2019 r.  
 

L.p. Numer 
oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Siedziba 
podmiotu 

(miejscowość 
)oraz 

województwo 

 
Łączna 
ocena  

 Proponowana 
kwota dotacji   

1 7 
Urząd Miasta Ruda 

Śląska  

Nowy Profil w Klubie Integracji 
Społecznej - edycja 2019 r. 
konkurs uzupełniający II 

Ruda Śląska, 
śląskie  

38 59 098,16 zł  

RAZEM  59 098,16 zł  
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Tabela 6. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Nowy profil usług w Klubie 
Integracji Społecznej” – edycja 2019, konkurs uzupełniający III, opublikowana w ogłoszeniu wyników 
z dnia 02.10.2019 r. 
 

Lp. 
Numer 
oferty 

Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Siedziba 
podmiotu 

(miejscowość) 
oraz 

województwo 

Łączn
a 

ocena 

Proponowa
na kwota 
dotacji 

1 3 

Miasto Stołeczne Warszawa/ 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga-Południe m.st. 
Warszawy 

"Nowy profil usług w 
Klubie Integracji 

społecznej"- edycja 2019 r. 
konkurs uzupełniający III 

Warszawa, 
mazowieckie 

54,5 

79 304,10 
zł 

 
 
 

III.2. Konkurs 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-

zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum 

Integracji Społecznej” 

Głównym założeniem konkursu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację 

społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego 

w Centrum Integracji Społecznej” było wspieranie projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej 

osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz wykluczonych społecznie 

i zawodowo. Działania miały polepszyć warunki rozwoju osób wykluczonych oraz służyć wyrównywaniu 

szans. Konkurs miał wpływać na rozwój współpracy instytucji publicznych, organizacji pozarządowych 

i innych instytucji ważnych dla społeczności lokalnej na danym terenie. 

Z uwagi na niewyczerpanie alokacji w I edycji ww. konkursu, ogłoszono dodatkowo trzy edycje 

uzupełniające. W I edycji dofinansowano 5 projektów na łączną kwotę 489 918,00 zł, w pierwszym 

konkursie uzupełniającym z kolei dotację otrzymało 5 projektów na łączną kwotę 492 246,00 zł. Efektem 

drugiego naboru uzupełniającego w ww. konkursie były natomiast 2 dofinansowane oferty na kwotę  

173 200,00 zł. Ostatni, trzeci konkurs uzupełniający pozwolił dofinansować dwie oferty na łączną kwotę  

200 000,00 zł. 

W sumie we wszystkich edycjach konkursu dofinansowano 14 ofert na łączną kwotę 1 355 364,00 zł,  

a wsparciem zostało objętych 210 uczestników. 
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Tabela 7. Podsumowanie Konkursu 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację 
społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego  
w Centrum Integracji Społecznej”. 
 

 
 
 
Tabela 8. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia 
socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” – edycja 2019, opublikowana w ogłoszeniu 
wyników z dnia 31.01.2019 r. 
 

 

Lp. Numer 
oferty 

Nazwa 
oferenta Tytuł zadania publicznego 

Siedziba 
podmiotu 

(miejscowość ) 
oraz 

województwo 

Uśredniona 
liczba 

punktów  

Proponowana 
kwota dotacji  

1 60 
Caritas Diecezji 

Kieleckiej 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno - 
zawodową w ramach 

indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej" - edycja 

2019 

Kielce, 
świętokrzyskie 

27,5           99 860,00 zł  

2 21 
Stowarzyszenie 

"Przystań" 
Mieniany 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno - 
zawodową w ramach 

indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej" - edycja 

2019 

Mieniany, 
lubelskie 

27           96 258,00 zł  

3 4 

CISTOR 
Stowarzyszenie 

Partnerstwo 
Społeczne 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno - 
zawodową w ramach 

indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej" - edycja 

2019 

Toruń, kujawsko-
pomorskie 

25           96 800,00 zł  

Nabór 
Liczba 

dofinansowancyh 
ofert

Wartość 
dofinansowanych 

ofert

Liczba 
uczestników

I 5 489 918,00 57

I uzupełniający 5 492 246,00 103

II  uzupełniający 2 173 200,00 26

III uzupełniający 2 200 000,00 24

SUMA 14    1 355 364,00 zł 210

Konkurs 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez 
reintegrację  społeczno-zawodową w ramach indywidualnego 
programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum 

Integracji Społecznej
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4 9 

Stowarzyszenie 
Pomocy 

Bliźniemu im. 
Brata Krystyna 

w Gorzowie 
Wielkopolskim 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno - 
zawodową w ramach 

indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej" - edycja 

2019 

Gorzów 
Wielkopolski, 

lubuskie  
25         100 000,00 zł  

5 3 
Stowarzyszenie 

Postis 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno - 
zawodową w ramach 

indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej" - edycja 

2019 

Lublin, lubelskie 23,5         97 000,00 zł  

RAZEM       489 918,00 zł  
 
 

 
Tabela 9. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia 
socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”– edycja 2019, konkurs uzupełniający  
I, opublikowana w ogłoszeniu wyników z dnia 17.07.2019 r. 
 

Lp. Numer 
oferty 

Nazwa 
oferenta Tytuł zadania publicznego 

Siedziba 
podmiotu 

(miejscowość ) 
oraz 

województwo 

 Łączna 
ocena  

 Proponowana 
kwota dotacji   

1 38 
Fundacja 

Uwolnienie 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno-
zawodową w ramach 

indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej- edycja 
2019 konkurs uzupełniający 

Łódź,  
łódzkie 

35 
                                               

98 946,00 zł  

2 39 
Powiat 

Legionowski 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno-
zawodową w ramach 

indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej- edycja 
2019 konkurs uzupełniający 

Legionowo, 
mazowieckie 

33,5 
                                               

98 400,00 zł  

3 3 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 

Wspierania 
Przedsiębiorczo
ści i Inicjatyw 

Lokalnych 
STOPIL 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno-
zawodową w ramach 

indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej- edycja 

Nowy Sącz, 
małopolskie 

33 
                                             

100 000,00 zł  
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2019 konkurs uzupełniający 

4 21 
Fundacja 
Teatru 

Grodzkiego 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno-
zawodową w ramach 

indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej- edycja 
2019 konkurs uzupełniający 

Bielsko-Biała, 
śląskie 

28 
                                             

100 000,00 zł  

5 4 

Stowarzyszenie 
na Rzecz 
Edukacji 
POMOST 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno-
zawodową w ramach 

indywidualnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej- edycja 
2019 konkurs uzupełniający 

Świebodzin, 
lubuskie 

24,5 
                                               

94 900,00 zł  

RAZEM     492 246,00 zł  
 

 
Tabela 10. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia 
socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej”– edycja 2019, konkurs uzupełniający  
II, opublikowana w ogłoszeniu wyników z dnia 17.07.2019 r. 
 

Lp. Numer 
oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Siedziba 
podmiotu 

(miejscowość) 
oraz 

województwo 

 Łączna 
ocena  

 Proponowana 
kwota dotacji   

1 4 

Stowarzyszenie 
Pracowników 

Służb 
Społecznych 

"KRĄG" 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno-
zawodową w ramach 

indywidulnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej" - edycja 
2019 konkurs uzupełniający II 

Gorzów Wlkp., 
lubuskie  

34 100 000,00 zł  

2 6 
Fundacja 

Partnerstwo dla 
Przyszłości  

Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez 

reintegrację społeczno-
zawodową w ramach 

indywidulnego programu 
zatrudnienia socjalnego 

realizowanego w Centrum 
Integracji Społecznej" - edycja 
2019 konkurs uzupełniający II 

Tarnów, 
podkarpackie 

29,5 73 200,00 zł  

RAZEM 173 200,00 zł  

 



14 
 

 
 

 

 

Tabela 11. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez reintegrację społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia 
socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” – edycja 2019, konkurs uzupełniający III, 
opublikowana w ogłoszeniu wyników z dnia 29.04.2019 r. 
 

Lp. Numer 
oferty 

Nazwa 
oferenta Tytuł zadania publicznego 

Siedziba 
podmiotu 

(miejscowość) 
oraz 

województwo 

Łączna 
ocena 

Proponowana 
kwota dotacji 

1 1 
Fundacja 
WAKAT 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez reintegrację 
społeczno-zawodową w ramach 

indywidualnego programu zatrudnienia 
socjalnego realizowanego e Centrum 
Integracji Społecznej"- edycja 2019 

konkurs uzupełniający III 

Konin, 
wielkopolskie 

27 100 000,00 zł 

2 2 

Spółdzielnia 
Socjalna  

Kino 
Marzenie 

"Przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu poprzez reintegrację 
społeczno-zawodową w ramach 

indywidualnego programu zatrudnienia 
socjalnego realizowanego e Centrum 
Integracji Społecznej"- edycja 2019 

konkurs uzupełniający III 

Kozy,  
śląskie 

25,5 100 000,00 zł 

RAZEM 200 000,00 zł  

 
 

 

III.3. Konkurs 3. „Aktywna Młodzie ż – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym”. 

Konkurs „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” 

dotyczył projektów skierowanych do młodzieży od 15. do 24. roku życia. Mogły być to działania  

m.in. edukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, specjalistyczne, socjalne, socjoterapeutyczne  

i terapeutyczne. Na rok 2019 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na realizację ww. konkursu 

przeznaczył łącznie kwotę 600 000 złotych. Z uwagi na niewyczerpanie alokacji w I edycji ww. konkursu, 

ogłoszono dodatkowo jedną edycję uzupełniającą. W I edycji dofinansowano 9 projektów na łączną kwotę 

401 793,00 zł, w konkursie uzupełniającym z kolei dotację otrzymało 5 projektów na łączną kwotę  

176 162,80 zł. 

W sumie w konkursie dofinansowano 14 ofert na łączną kwotę 577 955,80 zł, a wsparciem zostało 

objętych 750 uczestników. 
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Tabela 12. Podsumowanie Konkursu 3. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym” 
 

 

 

 

Tabela 13. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Aktywna Młodzież – działania  
na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”– edycja 2019, w ogłoszeniu wyników z dnia  
26.02.2019 r.  
 

Lp. Numer 
oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Siedziba 
podmiotu 

(miejscowość) 
oraz 

województwo 

Uśredniona 
liczba 

punktów  

 Proponowana 
kwota dotacji   

1 17 
Caritas Diecezji 

Kieleckiej 

"Aktywna Młodzież - 
działania na rzecz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym"- edycja 2019 

Kielce, 
świętokrzyskie 

23   36 305,00 zł  

2 29 

Stowarzyszenie 
Wspierania 
Aktywności 

Społecznej "Stella" 

"Aktywna Młodzież - 
działania na rzecz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym"- edycja 2019 

Chełm, 
Lubelskie 

23 46 828,00 zł  

3 47 
Stowarzyszenie 

"Razem" w Budach 
Głogowskich 

"Aktywna Młodzież - 
działania na rzecz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym"- edycja 2019 

Budy 
Głogowskie, 
podkarpackie 

23  44 000,00 zł  

4 16 
Stowarzyszenie 
Nowa Szansa w 

Zamościu (SNSwZ) 

"Aktywna Młodzież - 
działania na rzecz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym"- edycja 2019 

Zamość, 
lubelskie 

22 50 000,00 zł  

5 24 
Fundacja Szczęśliwe 

Dzieciństwo 

"Aktywna Młodzież - 
działania na rzecz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym"- edycja 2019 

Lublin, 22 50 000,00 zł  

6 27 
Stowarzyszenie 

"Nadzieja Rodzinie" 

"Aktywna Młodzież - 
działania na rzecz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym"- edycja 2019 

Kielce, 
świętokrzyskie 

20 35 760,00 zł  

7 28 
Fundacja Nadzieja 

Rodzinie 

"Aktywna Młodzież - 
działania na rzecz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym"- edycja 2019 

Chmielnik, 
świętokrzyskie 

20 38 900,00 zł  

8 30 Gmina Wicko 

"Aktywna Młodzież - 
działania na rzecz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym"- edycja 2019 

Wicko, 
pomorskie 

18 50 000,00 zł  

Nabór 
Liczba 

dofinansowancyh 
ofert

Wartość 
dofinansowanych 

ofert

Liczba 
uczestników

I 9 401 793,00 331
I uzupełniający 5 176 162,80 419

SUMA 14 577955,8 750

Konkurs 3. Aktywna Młodzie ż – działania na rzecz młodzieży 



16 
 

9 64 Fundacja Wiatrak 

"Aktywna Młodzież - 
działania na rzecz młodzieży 
zagrożonej wykluczeniem 
społecznym"- edycja 2019 

Bydgoszcz, 
kujawsko-
pomorskie 

15,5  50 000,00 zł  

RAZEM 401 793,00 zł  

 
 
 
 
Tabela 14. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Aktywna Młodzież – działania  
na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym”– edycja 2019, konkurs uzupełniający,  
w ogłoszeniu wyników z 29.04.2019 r.  
 

Lp. Numer 
oferty 

Nazwa 
oferenta 

Tytuł zadania 
publicznego 

Siedziba 
podmiotu 

(miejscowość)o
raz 

województwo 

 Kwota 
wnioskowanej 

dotacji  

 
Łączna 
ocena  

 Proponowana 
kwota dotacji   

1 34 
Fundacja 

Edukacyjna 
SIŁACZKA 

Aktywna Młodzież-
działania na rzecz 

młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem 

społecznym- edycja 2019 
r. konkurs uzupełniający 

Łódź, łódzkie 
                 27 

055,00 zł  
24   27 055,00 zł  

2 46 

Fundacja na 
Rzecz 

Prychoprofila
ktyki 

Społecznej 
PRO - FIL 

Aktywna Młodzież-
działania na rzecz 

młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem 

społecznym- edycja 2019 
r. konkurs uzupełniający 

Rzeszów, 
podkarpackie 

                 40 
820,00 zł  

24   40 820,00 zł  

3 64 
Gmina 

Swarzędz 

Aktywna Młodzież-
działania na rzecz 

młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem 

społecznym- edycja 2019 
r. konkurs uzupełniający 

Swarzędz, 
wielkopolskie 

                 36 
852,80 zł  

24  36 852,80 zł  

4 10 

Stowarzyszen
ie "Człowiek 

dla 
Człowieka" 

Aktywna Młodzież-
działania na rzecz 

młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem 

społecznym- edycja 2019 
r. konkurs uzupełniający 

Kościan, 
wielkopolskie 

                 40 
735,00 zł  

23  40 735,00 zł  

5 20 

Fundacja Dar 
dla 

Potrzebujący
ch 

Aktywna Młodzież-
działania na rzecz 

młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem 

społecznym- edycja 2019 
r. konkurs uzupełniający 

Opoczno, 
łódzkie 

                 30 
700,00 zł  

23  30 700,00 zł  

RAZEM    176 162,80 zł  
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III.4. Konkurs 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych 

w centrach i klubach integracji społecznej” 

Celem konkursu „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy realizowanych 

w centrach i klubach integracji społecznej było inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie 

pomocy osobom wykluczonym oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie świadczenia usług 

reintegracji społecznej i zawodowej realizowanych w ramach działalności instytucji zatrudnienia 

socjalnego, takich jak Centra i Kluby Integracji Społecznej. Podmiot, który został wybrany w drodze 

konkursu do organizacji ww. przedsięwzięcia, był zobowiązany zorganizować i poprowadzić 5 konferencji 

„regionalnych” oraz jedną konferencję „centralną” z okazji 15-lecia wejścia w życie ustawy z dnia  

13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 1507 z późn. zm.). Konferencja 

„centralna” była podsumowywaniem konferencji regionalnych. Podczas konferencji regionalnych zostały 

zaprezentowane podmioty wytypowane przez organizatora jako „dobra praktyka” w realizacji zadań  

z zakresu lokalnej współpracy (organizacja pozarządowa/samorząd), zasługujące na wyróżnienie  

ze względu na dotychczasowe nowatorskie i innowacyjne działania w zakresie pomocy osobom 

wykluczonym.  

Na realizację ww. konkursu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę w wysokości 

249 000,00 zł. W I edycji ww. konkursu żaden podmiot nie uzyskał dofinansowania. W wyniku konkursu 

uzupełniającego dofinansowano 1 ofertę na kwotę 215 200,00 zł.  

 

Tabela 15. Podsumowanie Konkursu 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy 
realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej” 
 

 

  

Nabór 
Liczba 

dofinansowancyh 
ofert

Wartość 
dofinansowanych 

ofert

Liczba 
uczestników

I 0                      -   zł 0
I uzupełniający 1          215 200,00 zł 450

SUMA 1       215 200,00 zł 450

Konkurs 4. Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych 
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Tabela 16. Lista projektów dofinansowanych w ramach konkursu pn. „Promocja i prezentacja dobrych 
praktyk aktywnych form pomocy realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”– edycja 2019, 
konkurs uzupełniający, w ogłoszeniu wyników z 29.04.2019 r.  
 

Lp. Numer 
oferty Nazwa oferenta Tytuł zadania publicznego 

Siedziba 
podmiotu 

(miejscowość) 
oraz 

województwo 

Łączna 
ocena 

Proponow
ana kwota 

dotacji  

1 29 
Towarzystwo Pomocy 
im. Św. Brata Alberta 

Koło Gdańskie 

Promocja i prezentacja dobrych 
praktyk aktywnych form pomocy 

realizowanych w centrach i 
klubach integracji społecznej - 

edycja 2019 r. konkurs 
uzupełniający 

Gdańsk, 
pomorskie 

6     
                                 

215 200,00 
zł  

RAZEM 
                    

215 200,00 
zł  

 
 

IV. WSKA ŹNIKI 

Na potrzeby liczbowego określenia rezultatów Programu, do każdego z konkursów wyznaczono wskaźniki  

i oszacowano wartości dla corocznej edycji konkursów. Proces określenia wskaźników odbył się poprzez 

zdiagnozowanie dotychczasowych efektów realizowanych Programów. Jednocześnie należy mieć na 

uwadze, że informacje o poziomie osiągnięcia wskaźników uzyskiwane są ze sprawozdań końcowych  

z realizacji dofinansowanych zadań publicznych, zadeklarowanych przez podmioty realizujące projekty,  

na dzień złożenia ww. sprawozdań.  

W ramach konkursów, które stanowiły wdrożenie Programu w 2019 r., przekroczono zakładaną wartość  

w przypadku większości wskaźników. 

 

Tabela 17. Wskaźniki dla konkursu nr 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”. 
  

Konkurs nr 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracj i Społecznej” 

Lp. Nazwa wskaźnika Warto ść 
ogółem 

Wartość 
osiągnięta 

1. Liczba osób objętych usługami KIS 200 275 

2. Liczba osób objętych usługami instytucji 
zatrudnienia socjalnego, które pozytywnie 
zakończyły zajęcia. Liczba absolwentów. 

 

180 

 

260 

3. Liczba absolwentów, którzy podjęli zatrudnienie 
wspierane (w tym prace społecznie-użyteczne) 

20 109 

4. Liczba absolwentów, którzy podjęli zatrudnienie 
na otwartym rynku pracy 

25 24 
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5. Liczba absolwentów, którzy podjęli działalność 
gospodarczą, w tym w formie spółdzielni socjalnej 

30 1 

6. Liczba zawartych porozumień/umów partnerskich 10 44 

 

 

Tabela 18. Wskaźniki dla konkursu nr 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację 
społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego  
w Centrum Integracji Społecznej”. 

Konkurs nr 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację 
społeczno-zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia 

socjalnego realizowanego w Centrum Integracji Społecznej” 

Lp. Nazwa wskaźnika Warto ść 
ogółem 

Wartość 
osiągnięta 

1. Liczba uczestników projektów 200 215 

2. Liczba osób objętych usługami Centrów Integracji 
społecznej, które pozytywnie zakończyły zajęcia. 

Liczba absolwentów. 

180 201 

3. Liczba osób, które podjęły zatrudnienie 50 60 

4. Liczba zawartych porozumień/umów partnerskich 20 13 

 

 

Tabela 19. Wskaźniki dla konkursu nr 3 „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym”. 

Konkurs nr 3. „Aktywna Młodzie ż – działania na rzecz młodzieży zagrożonej 
wykluczeniem społecznym” 

Lp. Nazwa wskaźnika Warto ść 
ogółem 

Wartość 
osiągnięta 

1. Liczba młodzieży uczestnicząca w projektach 
konkursowych 

200 750 

2. Liczba instytucji zatrudnienia socjalnego oraz 
lokalnych świetlic środowiskowych i klubów 

młodzieżowych realizujących działania 
projektowe 

15 25 

3. Liczba inicjatyw wolontariackich 20 111 
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Tabela 20. Wskaźniki dla konkursu nr 4 „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form pomocy   
realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej”. 

Konkurs nr 4. „Promocja i prezentacja dobrych praktyk aktywnych form 
pomocy   realizowanych w centrach i klubach integracji społecznej” 

Lp. Nazwa wskaźnika Warto ść 
ogółem 

Wartość 
osiągnięta 

 
1. 

 
Liczba zaprezentowanych dobrych praktyk 

 
10 

 
25 

 

Wartości niższe niż zakładane zostały osiągnięte w przypadku następujących wskaźników: 

1. Dla konkursu nr 1. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej”: 

• Liczba absolwentów, którzy podjęli zatrudnienie na otwartym rynku pracy zamiast 

zakładanych 25 wyniosła 24; 

• Liczba absolwentów, którzy podjęli działalność gospodarczą, w tym w formie spółdzielni 

socjalnej, zamiast zakładanych 30 wyniosła 1. 

2. Dla konkursu nr 2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez reintegrację społeczno-

zawodową w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego realizowanego w Centrum 

Integracji Społecznej”: 

• Liczba zawartych porozumień/umów partnerskich zamiast zakładanych 20 wyniosła 13. 

 

Sprawozdany stan dotyczy czasu bezpośrednio po realizacji projektu, co np. w przypadku wskaźnika 

dotyczącego podjęcia przez absolwentów działalności gospodarczej może być zbyt krótkim okresem  

na zaobserwowanie ww. rezultatu. 

Ww. stan realizacji wskaźników Programu oraz jego analiza pozwolą usprawnić sposób zbierania 

informacji sprawozdawczych w kolejnym roku realizacji programu. 

 

V. WNIOSKI Z ANALIZY SPRAWOZDA Ń 

W trakcie oceny sprawozdań końcowych z realizacji zadań publicznych w ramach programu Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom 

wykluczonym społecznie i zawodowo” – edycja 2019, pojawiały się następujące kwestie wymagające 

wyjaśnień ze strony Oferentów: 

  

• Realizacja wskaźnika zadania dot. liczby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które 

podjęły zatrudnienie w formach prozatrudnieniowych 

Wskazywano, iż w trakcie trwania projektu realizowane są działania dot. aktywizacji zawodowej 

(doradztwo, konsultacje, szkolenia zawodowe itp.), a tym samym wskaźniki zatrudnienia uczestników 
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mogą zostać zweryfikowane dopiero w okresie 3 miesięcy po zakończeniu ww. działań, a nie w trakcie 

trwania projektu. 

Przyczyną tego stanu rzeczy, jest m.in. fakt, że wiele podmiotów podjęło współpracę z PUP, które realizują 

program prac społecznie użytecznych – nabór osób rozpoczyna się z początkiem każdego roku, w związku  

z czym możliwość podjęcia pracy przez uczestników w ramach ww. instrumentu i umów partnerskich 

może nastąpić najwcześniej z początkiem roku kolejnego (I kwartał 2020 r.), tj. po zakończeniu realizacji 

działań aktywizujących przez Oferenta w ramach konkursu. 

• Aneksy do umów na realizację zadania, zwłaszcza te dotyczące zmian w planie 

i harmonogramie działań, a także w kosztorysie pierwotnie złożonej oferty, ostatecznie 

powinny być zawierane w czasie krótszym niż do połowy grudnia 

Oferenci są w stanie ocenić konieczność aneksowania umowy w terminie np. do 30 listopada, co znacznie 

wpływa na jakość ostatecznego sprawozdania z realizacji zadań w przypadku zaistnienia zmian w realizacji 

projektów. Zauważono, iż sprawozdania, w których umowy były  aneksowane we wcześniejszym terminie 

były bardziej spójne, precyzyjne (zwłaszcza jeżeli chodzi o harmonogram działań i kosztorys poniesionych 

kosztów realizacji zadań opisanych w ofercie). 

• Sprawozdania składane na niewłaściwym wzorze 

Część Oferentów złożyła sprawozdania z realizacji zadania na nowym wzorze sprawozdania, który został 

wprowadzony już po zawarciu umów. Powyższa kwestia wymagała korekty sprawozdań Oferentów 

i przesłanie nowych sprawozdań na prawidłowym druku (obowiązującym w momencie zawarcia umowy). 

• Rozliczanie wydatków na realizację  poszczególnych działań Oferenta bez podziału na środki  

z dotacji i środków z wkładu własnego. 

Wprowadzony nowy wzór sprawozdania nie przewiduje rozliczenia kosztów realizacji poszczególnych 

działań z wyodrębnieniem środków z dotacji i środki w z wkładu własnego. Stanowi to ułatwienie dla 

Oferenta, ale może znacznie utrudniać ocenę sprawozdań w części finansowej.   

• Forma przedstawienia oceny osiągniętych rezultatów (,o których mowa w ofertach realizacji 

zadania publicznego) przez Oferentów 

Oferenci często preferowali opisowy charakter określania ww. rezultatów (także twardych), które powinny 

być podawane liczbowo. W takiej sytuacji Oferenci byli wzywani do wyjaśnień i przedstawienia 

wskaźników osiągniecia wskazanych w ofercie rezultatów, co r wydłużało proces oceny sprawozdań.   

• Pozostałe. 

W przypadku wątpliwości lub niezgodności (często wynikających z omyłek pisarskich) w części 

finansowej sprawozdań (odnoszących się do wydatkowania dotacji) dobrą praktyką było nadsyłanie 

opisanych faktur/rachunków przez Oferentów.  
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W kilku przypadkach pojawiła się kwestia zmniejszenia wkładu własnego przez Oferenta (bez 

aneksowania umowy), co skutkowało koniecznością częściowego zwrotu środków. 

W kilku sprawozdaniach pojawiły się  nowe pozycje w kosztorysie dot. realizacji poszczególnych zadań – 

Oferenci dokonywali takich zmian bez aneksowania umowy, co skutkowało koniecznością częściowego 

zwrotu środków lub złożenia pisemnych wyjaśnień z uzasadnieniem poniesionych kosztów. 

Oferenci w dużej mierze dokonywali zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz ze złożeniem sprawozdania  

z realizacji zadania.  

Na podstawie oceny sprawozdań szacuje się, że znaczną większość Oferentów stanowiła grupa 

następujących podmiotów: OPS (JST – Urzędy Miast i Urzędy Gmin wskazywali głównie przedstawicieli 

jednostek pomocy społecznej – MOPS/GOPS jako głównego realizatora działań), fundacje 

i stowarzyszenia. 

Wszyscy oferenci złożyli sprawozdania z realizacji zadań publicznych. Sprawozdania zostały 

zaakceptowane, a dotacje uznane za rozliczone. W przypadku jednego z oferentów zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne z tytułu zwrotu nieprawidłowo wydatkowanej dotacji. 

 

VI. DOBRE PRAKTYKI 

Szczegółowe opisy realizacji działań Oferentów, zawarte w sprawozdaniach końcowych z realizacji 

zadania publicznego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia  

do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo” – edycja 2019, pozwoliły 

na wyłonienie katalogu „Dobrych praktyk”, które ze względu na sposób i jakość realizacji zadań, 

innowacyjny charakter działań oraz trwałość osiągnięty rezultatów, w szczególny sposób realizowały  ideę 

konkursu.  

Za najważniejsze dobre praktyki uznano następujące działania:  

• angażowanie przedsiębiorstw społecznych, w tym lokalnie działających PES/PS (np. spółdzielni 

socjalnych) w działalność reintegracyjną UP,   

• organizację wizyt studyjnych dla UP,  

• realizację sprecyzowanych działań reintegracyjnych, w wyniku których osiągano twarde rezultaty 

np. prac społecznie-użytecznych, praktyk, staży, kursów i szkoleń zawodowych,  

• tworzenie lokalnych inicjatyw wolontarystycznych i zwiększenie świadomości młodzieży odnośnie 

przedsiębiorczości,  

• powstanie lokalnych programów reintegracyjnych,  

• budowanie partnerstw lokalnych podmiotów (z różnych sektorów).  

Oto przykłady zadań publicznych zrealizowanych w ramach programu  w 2019 r., które jako całość uznano 

za dobre praktyki: 
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• Umowa na realizację zadania publicznego nr: 16_III/2019  

Oferta konkursowa została dofinansowana w ramach konkursu pn. „Aktywna Młodzież – działania  

na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym” – edycja 2019 r. Zleceniobiorcą zadania 

publicznego było Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu, a oferta była realizowana w ramach 

partnerstwa 6 podmiotów, w tym Klubu Integracji Społecznej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych.  

Nr 1 Ekonomik, MCPR, PUP, SZCW i Spółdzielni Socjalnej „Jagienka”.  

W ramach realizacji zadania przeprowadzono działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem 

społecznym ze środowiska lokalnego. Godnymi uwagi są lokalne programy: Lokalny Program Aktywności 

Społecznej Młodzieży – nakierowany na zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży poprzez 

nabywanie umiejętności społecznych, reakcji na emocje, komunikacji z innymi ludźmi i współpracy  

z grupie, Lokalny Program Przedsiębiorczości Społecznej Młodzieży – nauka i wiedza z zakresu ekonomii 

społecznej, ukierunkowanie na przedsiębiorczość i radzenie sobie w przyszłym życiu zawodowym oraz 

Lokalny Program Skierowany do Młodzieży o Charakterze Profilaktycznym  – profilaktyczne 

oddziaływanie na młodzież, w tym nauka gospodarowania czasem wolnym, organizacja własna zajęć 

społeczno-kulturalnych, sportowych, przeciwdziałanie uzależnieniom.  

W ramach oferty przewidziano nie tylko opracowanie, ale również wdrażanie ww. programów poprzez 

cykl edukacyjno-szkoleniowy i warsztatowy oraz zajęcia indywidualne i grupowe dla młodzieży. 

Powyższa oferta zawierała szeroki zakres działań na rzecz uczestników, umożliwiających zdobywanie 

wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych. 

 

• Umowa na realizację zadania publicznego nr: 43_I/2019  

Oferentem ww. zadania publicznego, dofinansowanego w ramach konkursu pn. „Nowy profil usług 

w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r., była Gmina Andrychów, a głównym realizatorem 

zadania - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przy którym działa Klub Integracji Społecznej.   

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Oferent zaplanował i zrealizował bardzo bogatą ofertę działań 

aktywizacyjnych i reintegracyjnych na rzecz uczestników, w tym szeroką gamę zajęć indywidualnych  

i grupowych z zakresu doradztwa psychologicznego, zawodowego, profilaktyki zdrowotnej, warsztatów 

kulturalno-edukacyjnych, alternatywnych form spędzania czasu wolnego, kursów zawodowych, płatnych 

stażów zawodowych. Przeprowadzono również trzy wizyty studyjne. Sprawozdanie merytoryczne 

i finansowe z realizacji ww. zadania było sporządzone zgodnie ze złożoną ofertą, bez zastrzeżeń pod kątem 

formalnym, jak również finansowym. 

 

• Umowa na realizację zadania publicznego nr: 15_I/2019-U1  

Zleceniobiorcą zadnia była Gmina Trzebinia, a głównym realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Zajęcia dla uczestników odbywały się w siedzibie Klubu Integracji Społecznej. Oferta została 
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dofinansowana w ramach naboru uzupełniającego konkursu pn. „Nowy profil usług w Klubie Integracji 

Społecznej” – edycja 2019.  

W ramach projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb uczestników w formie Indywidualnego Planu 

Działania, jak również zawarto kontrakty socjalne z każdym uczestnikiem. Zaproponowana oferta działań  

z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej obejmowała cykl warsztatów psycho-edukacyjnych, 

aktywnego poszukiwania pracy, planowania, gospodarowania budżetem domowym, efektywnego 

załatwiania spraw urzędowych, korzystania z mediów cyfrowych oraz możliwości rozwijania własnych 

zainteresowań i pasji. Z uwagi na fakt, że powyższe kwestie stanowią fundament społecznego 

funkcjonowania uczestnicy byli objęci poradnictwem indywidualnym oraz grupowym, zorganizowano 

również praktyczne działania w postaci szkoleń zawodowych oraz realizacji programu prac społecznych. 

W ramach ww. oferty zrealizowano także 3 wyjazdy kulturalno-rozrywkowe. Bogata oferta działań dla 

uczestników niewątpliwie korzystnie wpłynęła na ich motywację do podejmowania różnego rodzaju 

aktywności (zarówno społecznej, jak i zawodowej) oraz umożliwiła tym osobom poszerzenie własnych 

horyzontów.  

 

• Umowa na realizację zadania publicznego nr: 24_III/2019  

Zleceniobiorcą zadania publicznego była Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą w Lublinie.  Oferta 

została dofinansowana w ramach konkursu pn. „Aktywna Młodzież – działania na rzecz młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym” – edycja 2019 r.  

W ramach zadania realizowana była działalność z zakresu aktywizacji obywatelskiej młodzieży, w poprzez 

podnoszenie kompetencji liderskich,  naukę tworzenia i organizowania grup formalnych i nieformalnych, 

podnoszenie kompetencje w zakresie samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej, poprzez wolontariat  

i ekonomię społeczną, organizację wydarzeń społecznych na rzecz społeczności lokalnej oraz zdobywanie 

wiedzy nt. przedsiębiorczości społecznej, inkubatorach przedsiębiorczości itp.  

W ramach działań w powyższym zakresie - przewidzianych w ofercie konkursowej - zorganizowano 

zajęcia teoretyczne oraz praktyczne dla młodzieży, opracowano i wdrożono program aktywizacji 

i wzmocnienia kompetencji, przeprowadzono warsztaty oraz wdrożono funkcjonowanie firm 

młodzieżowych.  

 

• Umowa na realizację zadania publicznego nr: 3_I/2019-U3  

Oferentem ww. zadania publicznego, realizowanego w ramach dofinansowania w III konkursie 

uzupełniającym pn. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019 r., było m.st. 

stołeczne Warszawa, zaś realizatorem zadania Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. 

stołecznego Warszawy.  

Oferta przewidywała szeroki zakres działań obejmując tym samym wsparciem znaczną liczbę uczestników 

– w projekcie wzięło udział 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach działań 
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opracowano indywidualne diagnozy potencjału i potrzeb oraz ścieżki wsparcia dla uczestników, 

przeprowadzono indywidualne poradnictwo psychologiczne, socjalne, pedagogiczne i doradztwo 

zawodowe, warsztaty edukacji społecznej i zawodowej, warsztaty psycho-edukacyjne. Powstała 

samopomocowa grupa wsparcia, zorganizowano integracyjne formy działań promujące aktywne spędzanie 

czasu wolnego, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe – z zakresu obsługi komputera, obsługi 

i konserwacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Zorganizowano prace społecznie użyteczne dla 

uczestników w placówkach publicznych i organizacjach pozarządowych. Działania podjęte w projekcie 

miały charakter interdyscyplinarny, co również przełożyło się na wysokie efekty projektu.  

 

• Umowa na realizację zadania publicznego nr: 7_I/2019-U2  

Oferta została złożona w ramach II naboru uzupełniającego konkursu pn. „Nowy profil usług  

w Klubie Integracji Społecznej” – edycja 2019. Zleceniobiorcą zadania było Miasto Ruda Śląska.  

Na uwagę zasługuje fakt osiągnięcia wysokiego wskaźnika dotyczącego podniesienia kwalifikacji 

zarodowych osób bezrobotnych, uzyskanie przez nich uprawnień oraz zakup narzędzi wykorzystywanych 

przez uczestników w pracy. Zorganizowano szereg działań z zakresu edukacji społeczno-zawodowej, 

warsztaty psycho-edukacyjne, warsztaty integracyjne, zorganizowano działania kulturalno-rekreacyjne, 

zajęcia manualne, spotkania „z ciekawymi ludźmi”, szkolenia zawodowe i prace społecznie-użyteczne. 

Wsparciem w ramach projektu byli objęci nie tylko uczestnicy, ale również członkowie ich rodzin,  

co znacznie rozszerzyło zakres i efekty działań. 

 

 


